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طبعة العراق 
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اجلــنــاة مــهــمــا كــانت انــتــمــاءاتــهم
وارتـباطاتهم لينـالوا أشد العقوبات)
 مــوجــهــا بـ(إيــداع الـقــوة األمــنــيـة
عنية ـاسكة وكل اجلهات األمنية ا ا
في الــتــوقـيف لــتـقــاعـســهـا عن أداء
مـهـامـهـا األمـنـيـة ومـعـاقـبـة كل قـوة
ـــثـل هـــذه تــــتــــقـــاعـس وتــــســـمـح 
اخلــروقـات األمـنـيــة). من جـهـته اكـد
رئـيس حتالف عراقيون عمار احلكيم
في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر إن تــكـرار
الــهــجـمــات (يـنم عـن وجـود مــخـطط
لـتـدميـر الـبالد وجرهـا ألتـون الفـتـنة
وصـراع االرادات) مـسـتنـكـرا (بـشدة
هـــذه االعــمـــال االجــرامـــيــة) حـــاثــا
ـــعــنـــيــة عـــلى (اإلســراع اجلـــهــات ا
ــعـاجلــتــهـا ومــعـرفــة مــسـبــبـيــهـا
هم الى العدالة وعدم التهاون وتـقد
بـتعـريض هيـبة الـدولة الـى اخلطر).
بـدوره  أتهم  رئيس الـتيار الصدري
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ــة قـــصف مــنــزل في  واجـــهت جــر
الــرضـوانــيــة بـبــغـداد واســتـشــهـاد
واصـابة جميع افـراد العائلـة تنديدا
شــعـبـيـا ورســمـيـا وسط مــطـالـبـات
بــالـكـشـف عن اجلـنـاة  وفــيـمـا وجه
ــســلــحــة الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات ا
مــصـطــفى الـكــاظـمي بــفـتح حتــقـيق
فـوري باحلادث وإيداع الـقوة األمنية
ـاسـكـة لالرض الـسـجـن  اكـد وزير ا
الـداخـلـيـة تمـكن الـقـوات االمـنـية من
الـوصـول إلى اجلـنـاة. وكـانـت قـيادة
شتـركة قد أعـلنت  مساء الـعملـيات ا
اول امـس في بيان سـقوط صاروخي
كـاتيوشـا على منـزل عائلـة في قضاء
الـرضـوانـية مـا اسـفـر عن استـشـهاد
خــمـســة أشـخــاص هم ثالثــة أطـفـال
وأمـرأتـان واصـابـة  طـفـلـ وتـدمـيـر

ـــنــزل  واكـــدت ان مــكـــان انــطالق ا
الــصــاروخــ كــان من حي اجلــهـاد.
وأعـــلن وزيـــر الــداخـــلـــيــة عـــثـــمــان
ـي الـــتـــوصل إلى مـــطـــلـــقي الـــغـــا
.وقال في مؤتمر صحفي الـصاروخ
ـحافظة كربالء ان (الوزارة وضعت
الــنـقـاط عــلى احلـروف وتــمـكـنت من
الـوصول إلى اجلناة) مشيرا الى إن
نزل (حـادث إطالق الصواريـخ على ا
).وفي ردود االفـعال يـنـدى له اجلـبـ
ضـجت مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
ـنـشورات والـتـعلـيـقـات الغـاضـبة بـا
مـحمـلة الـقوى الـسيـاسيـة واالحزاب
الـتـردي االمني ومـواصلـة استـهداف
االمـن والنشطاء فيما جرى تشييع
ـشـاركـة ـنـكـوبــة  الفــراد الـعـائـلــة ا
رئــيس جــهــاز االمن الــوطــني قــاسم
االعـــرجي. وأمــر الـــكــاظـــمي بـ(فــتح
حتــقــيق فــوري بــاحلــادث ومالحــقـة

وصــيــانــتــهـا وجتــنب تــهــديــدهـا او
اإلضـــرار بــــهـــا من  اوضح  احـــكـــام
االديـان الـسـمـاويـة والـعـقل والـفـطرة
اإلنـسـانـيـة الـسلـيـمـة).وطـالب طـعـمة
جـميع الـسلـطات والـقوى الـسيـاسية
ــســؤولــة في بـ(اتــخــاذ اخلــطــوات ا
ـواطنـ األبريـاء ومنع حـمـاية امن ا
تـكـرار هـذه األفـعـال اجملـازفـة بأرواح
). وطـالب األمـ العـام حلركة اآلمـن
الـنجبـاء أكرم الكعـبي بتشـكيل جلنة
يـكـون لـلـقـضـاء الـدور االسـاس فـيـها
لـلـكـشف عن احلـقـيـقـة في مـا يـتـعـلق
بـاحلادث. وقال في تـغريدة  رصـدتها
(الـزمان) امس (حذرنـا قبل يوم من
ــاكــرة الــتي االســالــيب الــعــدائــيــة ا
يـنــتـجـهـا الـشـيـطـان االكـبـر في نـشـر
الــفــتــنــة واالحــتــراب لــلـوصــول الى
مـــبـــتـــغــاه الـــســـيئ) في اشـــارة الى
تحدة االمريكية. وتابع ان الـواليات ا
ــــة بـــشــــعـــة مــــا حـــصـل  من (جـــر
واســــتــــهــــداف لالبــــريــــاء اآلمــــنـــ
واســـتــشـــهـــاد بــعض افـــراد االســرة
اآلمـنـة مـخـالف لـلـشـريـعـة االسالمـية
الـسـمحـة بل هـو مخـالف لـكل شرائع
الـسماء واالنـسانية). وطـالب الكعبي
بـ(حتـــقــيق واضح وشــفـــاف لــيــعــلم
الـشعب الـعراقـي الدور اخلبـيث الذي
ــعـــاديــة لــلــعــراق تـــؤديه االطــراف ا
وشــعــبـه).وابــدى الــكــعــبي تــأيــيــده
ـقـتـرح تـشـكـيل جلـنـة لـلـتـحـقـيق في
الــهـجـمـات عــلى ان (يـكـون لــلـقـضـاء
الــدور االســـاس فــيــهــا لــلــكــشف عن
احلــقـيـقـة ولــيـعـلم الـشــعب الـعـراقي
ـــقــاومــة من نـــزاهــة وبــراءة سالح ا
هـكـذا جرائم ويـتضح من يـقف خلف
هــذه الـهــجـمــات الــتي تـهــدف خلـلط
االوراق واسـتـهـداف االبـريـاء بـنـيـات
واهــداف دنـيـئـة). كـمـا طـالب حتـالف
الـقوى العراقية  القائد العام للقوات
ـسـلـحـة بـاتـخـاذ مـوقف جريء إزاء ا
مـذبـحـة الـرضوانـيـة .وقـال الـتـحالف
فـي بـــيـــان انه "(فـي الـــوقت الـــذي لم
ـض يوم واحد عـلى حتذيـر حتالف
الـقوى العراقية حلكومة الكاظمي من
مـغـبـة استـمـرار التـقـاعس عن حـصر

مــقـتــدى الــصـدر(جــهـات مــشـبــوهـة)
بــتـأجــيج الــوضع وتـعــريض الــسـلم
لـــلــخـــطــر. وقــال فـي تــغــريـــدة عــلى
(تـويـتـر) رصـدتـهـا (الـزمـان) امس إن
(هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع
وتــعــرض األمن الـســلــمي لــلـخــطـر)
مـضـيـفا (انـصح اجلـمـيع إلى حتـكيم
الـــعــقل والـــشــرع وحب الـــوطن قــبل
اإلقــدام عـلى أي أمـر يـجـر الـبالد إلى
احلـــرب األهــلــيــة أو صـــدام شــيــعي
شـيعي أو طـائفي) ومـضى الى القول
(اعــلـمــوا أن دم الــعـراقي حــرام عـلى
الــعـراقي).ودان رئــيس كــتـلـة الــنـهج
الـوطـني الـنـيـابـيـة عـمـار طـعـمـة هذا
(الـفعل العـبثي) ورأى في بيـان تلقته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (يـــــكـــــشف عن
ـوطـنـ اسـتـخـفـاف شـديـد بـأرواح ا
األبـريـاء وأمن اجملـتـمع) مـنـوها الى
ان (حــــرمـــة الـــنــــفـــوس الـــبــــريـــئـــة

ــنـفــلت والــضـرب بــيـد من الــسالح ا
سلحة خارج حـديد على اجلماعـات ا
اطـــار الـــقــانـــون وضـــمــان حـــمـــايــة
ـواطـنـ اآلمـنـ ومـنـشـآت الـدولـة ا
ـسلـحة اخملـتـلفـة تـعود اجلـماعـات ا
نضبطة الى استخدام اطالق وغـير ا
صـواريخ الكاتيـوشا لتاأكـيد حتديها
لـلدولة واجـهزتهـا االمنيـة واصرارها
عـلى زعزعـة استـقرار الـعراق داخـلياً
) واضاف وتـهـديـد عالقاتـه خارجـيـاً
ــة بـشـعـة راح ان (مــا جـرى من جـر
ضـحـيـتـهـا مـواطـنـون امـنـون اطـفـال
ـــــر مــــرور ـــــكن ان  ونـــــســــاء ال 
الــكـرام") مـؤكـدا ان (عــلى احلـكـومـة
ـسلحة حتمل والـقائد العـام للقوات ا
مـسؤولياتهما القانونية والدستورية
ــــواطن) وحــــمــــايــــة امن الــــوطن وا
وطالب البيان الكاظمي بـ(إتخاذ قرار
جــريء في مـالحــقــة والـقــضــاء عــلى
ـنــفـلت وتـفـعـيل عــصـابـات الـسالح ا
ا اجلـهـد االسـتـخبـاري االسـتـبـاقي 
يـعـزز دور ومهـام الـقوات االمـنـية في
ــــواطن). وفي حــــفظ امـن الـــوطن وا
اربـيل استقـبل رئيس إقلـيم كردستان
نـيجـيرفـان البارزانـي  امس الثالثاء
وفـداً من تيار احلـكمة بـرئاسة رئيس
الـهـيـئـة الـعـامـة للـتـيـار حـمـيـد مـعـلة
الـساعدي وبحث مـعه آخر التطورات
الـســيـاسـيـة واألمـنـيـة واالنـتـخـابـات
ـبـكـرة . وأتـفق اجلـانـبـان  بـحسب ا
بـيان على أن (الـتطورات األمـنية في
ـوجــهـة إلى الــعـراق والــتــهـديــدات ا
الــبــعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة تــعـرض
مـــصـــالح الــبـالد خلــطـــر جــدي وأن
ـشـاكل واألزمـات يـدعـو إلى جتــاوز ا
ــشــتــرك وتــعــاون األطـراف الــعــمل ا

العراقية ومراعاة مصالح البالد).
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الية الـنيابية امس أكـدت اللجنـة ا
انـــهــا لن تـــوافق عــلـى االقــتــراض
احملــلـي الــذي تــعــتــزم احلــكــومــة
ـوظــفـ ـه لـصــرف رواتب ا تــقـد
ان في عطلة ألن البـر ـتقاعدين  وا
اجبارية بسبب الزيارة األربعينية
ولـن يجـتـمع قـبـل يوم  10 تـشـرين
األول  فــــيـــمـــا وجـــهـت نـــائب عن
ــانـيـا حتــالف ســائـرون ســؤاال بـر
الية عن سبب تأخرها الى وزارة ا
فـي تــــقــــد قــــانــــون االقــــتـــراض
والـتنـاقض في تصـريحاتـها. وقال
مــقـرر الـلـجــنـة أحـمــد الـصـفـار في
تـصريح  أنه (في حال تقد ورقة
ـــالــيــة الى االقـــتــراض من وزارة ا
ــان فـإن الــلــجـنــة لن تـوافق الــبـر
عـلـيهـا بـخاصـة ونـحن في الـعطـلة
االجـبارية لـلزيارة األربعـينية ولن
ــان قـــبل يــوم 10 يـــجــتـــمع الــبـــر
تـشـرين األول ) مـوضـحـا انه (كان
ــوافــقـــة عــلى مـن ضــمن شـــروط ا
قـانون االقـتراض األول أن ال يـكون
هـــنــاك اقـــتــراض آخـــر فــضال عن
تــقـد احلـكــومـة ورقــة اصالحـيـة
فـترض أن تـنجـز مسـبقاً كـان من ا
وجــرى تــأجــيــلــهــا إلى مــنــتــصف

قبل).  الشهر ا
ــان قــد وافق في وقت وكــان الـــبــر
ســـــابق عــــلـى مــــشـــــروع قــــانــــون
لالقـتراض امنت احلكمة بواسطته
ـاضية حـتى شهر رواتـب االشهر ا
ايـلول اجلاري. وشدد الصفار على
ــــالـــيـــة إعـالن فـــشــــلـــهـــا (وزارة ا
ــالي وعــدم تـوفــيـر بــالـتــخــطـيط ا
ـسـتـلـزمـات الـضـروريـة) مـشـيرا ا
إلـى إن (االيـرادات الـنــفـطـيــة تـبـلغ
أكـــثــر من  4 تـــرلــيــونـــات ديــنــار
ــأخــوذ  15 تـــرلــيــون والـــقــرض ا
ديـنـار والذي يـجب أن يـسد رواتب
ـوظف الى الشهر العاشر وعليه ا
فـإن هـناك فـجـوة مالـيـة بتـرلـيوني
ـــعــنى أن ديـــنــار شـــهــريــا - أي 
ـالـيـة صرفت  9 تـرلـيـونات خالل ا
ثـالثة اشهـر- وهناك  6 تـرليـونات
ديـنار مفقـودة من أموال االقتراض

االلـتزامات احلكومية وفي أوقاتها
احملــــــــــددة وعــــــــــلـى رأس تــــــــــلك
االلـتـزامات رواتب مـوظفي الـدولة
ــــــتـــــقــــــاعــــــدين والــــــرعــــــايـــــة وا
االجـتماعـية) موضـحة أنهـا (تقوم
فـي الوقت احلاضـر بإعـداد خارطة
طــريق مـفـصـلـة لـتــمـويل الـنـفـقـات
ـتبقية االسـاسية لالشهـر الثالثة ا
من الـــســنــة احلـــالــيــة وســـتــقــوم
بــعـــرضــهــا قــريــبـــاً عــلى مــجــلس
الـنـواب) مضـيـفة ان (هـذه اخلـطة
سـتـشـمل زيـادة قـدرة الـوزارة عـلى
االقــتـراض الـداخـلي وسـتــمـكّـنـهـا
ــوافــقــة عــلــيــهــا من الــبـدء حــال ا
بـــتـــأمــــ الـــرواتب احلـــكـــومـــيـــة
بــالــكـامل). وحــذر الــنـائـب مـحــمـد
صــــاحـب الــــدراجي من انــــهــــيــــار
اقــتـصــادي جـراء انـهــيـار الــنـظـام
الـــســـيــــاسي. وقـــال في تـــغـــريـــدة
رصـــــدتـــــهـــــا (الـــــزمـــــان) امس ان
ـتــحـكـمـ بـالـوضع في الـعـراق (ا
مــنـشــغـلــون بـالـعـالقـة مع امــريـكـا
وتـفـصـيل قانـون االنـتخـابـات على
مــقـــاســهم) مــضــيـــفــا (اســمــعــوا
صــــوتـي: ان انــــهــــيــــار الــــنــــظـــام
الـسـيـاسي ومـا تـبـقى مـن الـدولة 
ســيــكـون بــســبب انـهــيــار الـوضع
ـالي) ومـضى قائال االقـتـصادي وا
انـه (بــــهــــذا االداء االقـــــتــــصــــادي
احلــــــالـي فــــــالـــــبــــــلــــــد ذاهـب الى

الفوضى).
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الـى أن (الــقــوات األمــنــيــة تــواصل
عـملياتهـا العسكريـة واالستخبارية
فـي مالحــــقـــــتــــهــــا) ولـــــفت الى أن
حـــكــومــته (تــواجـه الــيــوم حتــديــا
ـنـفـلت خــطـيـرا يـتــمـثل بـالـسـالح ا
الـــذي يـــهــدد األمـن واالســتـــقــرار)
مستدركا أن (األجهزة األمنية تعمل
بـقـوة عـلى فرض الـقـانون وحـمـاية
ـواطــنـ وتـعـزيـز أمن الـبـعـثـات ا
الـدبلـوماسـية ومالحـقة اجلـماعات
اخلـارجـة عن الـقـانـون) من جـانـبه
أكــد غــويــريــني (حــرص واهــتــمـام
حـكـومـة بالده بتـعـزيز الـتـعاون مع
الـعراق في مـجال محـاربة اإلرهاب
الـــذي مــا زال قـــائـــمــا ويـــهــدد أمن
ـــنـــطـــقــة) وعـــبّـــر عن الـــعـــراق وا
(سـعادته بالتعاون الثنائي وأيضا
عـــلى مـــســـتـــوى الــنـــاتـــو). وشــدد
غـويـريـني على (ضـرورة أن تـتوجه
جــــهـــود اجملــــتـــمـع الـــدولـي لـــدعم
احلـكـومة الـعراقـية) عـادّا جناحـها
ــنــطــقـة امــرا (مــهــمــا الســتــقــرار ا
بـرمتهـا) بحسب الـبيان. كـما التقى
وزيـر الـدفـاع جـمـعة عـنـاد بـنـظـيره
اإليــطـالي لــدى وصـوله الـى بـغـداد
اول امـس االثــــنـــــ وبــــحـث مــــعه
الــســبل الــكــفــيـلــة بــتــطــويــر آفـاق
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ارتـــفـــعت االصـــابـــات بـــفـــايــروس
كـورونا من جديـد امس مقابل عدد
ــوقف حـــاالت الـــشــفـــاء. وكــشـف ا
الـوبائي الـيومي عـن اصابة 4724
شـخصـا مقابل  4028 حـالة شفاء.
كــــمــــا ســــجــــلت وزارة الــــصــــحـــة
والــبــيــــــئـة  70 حــالــة وفـاة خالل
ـاضـيـة االربـع والـعـشـرين ســاعـة ا
فـي جـــمــيـع احملـــافـــظـــات. واكــدت
قدار 80,6 ارتـفاع نـسبة الـشفـاء 
ـا يـعـكس جنـاح اجلـيش ـئـة  بـا
االبــيض واجلــهــود الـشــعــبــيـة في
مـواجهة الفـايروس برغم حتذيرات
ســابـــقــة من مــغـــبــة عــدم االلــتــزام
بـــاجــراءات الــوقــايـــة االســاســيــة.
وحـافظت الـسليـمانيـة ودهوك على
صــدارتــهـمــا في حــاالت الـوفــيـات
ـرتـبة فـيـمـا احتـلت بـغـداد الكـرخ ا
االولـى بــــاالصـــــابـــــات اجلـــــديــــدة
وحـاالت الـشفـاء. واغـلقت الـسـفارة
الـــعــراقــيــة فـي الــقــاهـــرة الــقــسم
الـقـنـصلي لـتـفادي عـدوى فـايروس
كـورونـا. وقـالت الـسـفـارة في بـيان
عـاجل موجه الى اجلـالية الـعراقية

والــطـلــبـة اطـلــعت عـلــيه (الـزمـان)
امس (نــود اعالم ابـنـائـنـا الـطـلـبـة
ــة انه االعــزاء وجــالــيــتــنــا الــكـر
سـيتم غلق القسم الـقنصلي الكائن
ـراجـع في مـنـطـقـة الـدقي امـام ا
صادف 27 ايـلول بـدءا من االحد ا
ـــدة اســـبــــوع عـــلى ان اجلــــاري و
عـتاد يوم االحد يـعود العمل به كا
ـقـبل). ـصـادف 4 تـشـرين االول ا ا
واضـــافت انه (تــأكـــد لــنــا ان احــد
ـراجـعـ دخل الـقـسم الـقـنـصـلي ا
هـذا الـيـوم وهـو عـلـى درايـة تـامة
بـاصابته بفايروس كورونا والمس
اكـــــثــــــر من مـــــوظـف وكـــــأجـــــراء
احــتـرازي عــاجل بـدافع احملــافـظـة
عــــلى صـــحــــة وسالمـــة اجلــــمـــيع
سـنقوم خالل هذا االسبـوع بتعفير
وتــعـقـيم مـبــنى الـقـسم الــقـنـصـلي
بـأكــمـله بـصـورة دقـيـقـة ثم فـحص
ـوظـفـ جـمـيـعـا قـبل بـدء الدوام ا
ـقــبل). الى ذلك جتـاوز االســبـوع ا
ـيا ـليـون عا عـدد وفـيات كـورونا ا
. وقــال األمـ الــعـام لأل االثــنـ
ـتـحـدة أنـطـونـيـو غـوتـيريش إن ا
فـــقــدان مـــلــيـــون شــخص بـــســبب
فــايــروس كـورونــا هـو أمــر مـرعب

رض. تـفـاقم بسـبب وحـشـية هـذا ا
وفـي بـيـان صــدر بـعــد جتـاوز عـدد
الـوفيـات في العـالم بسـبب جـائحة
ــلـيـون شــخص وصـفه كــورونـا ا
غـوتـيـريش بـأنه رقم صـادم لـلـعقل.
وأضـاف غوتيريش لـقد (كانوا آباء
وأمــهـات وزوجــات وأزواج وإخـوة
وأخـــوات وأصـــدقــاء وزمالء. لـــقــد
تـضاعفت اآلالم بسبب وحشية هذا

رض). ا

الـــداخـــلي) مـــتـــســـائال (أين ذهب
ــبـلغ?). مـن جـهــتـهــا طــالـبت هــذاا
الـنائب عن حتالف سائرون ايناس
ـكــصـوصي رئــاسـة نــاجي كــاظم ا
اني الى ان بتوجيه سؤال بر البر
الــــوزارة عن ســـبب تــــأخـــرهـــا في
تـقد قانون االقـتراض والتناقض

في تصريحاتها. 
ـكـصــوصي في وثـيـقـة ونــاشـدت ا
اطــلـــعت عــلــيــهــا ( الــزمــان) امس
رئـــاســـة اجملـــلس تـــوجـــيـه ســؤال
الـية مـضمونه اني الى وزيـر ا بـر
ــوازنــة ان  (مـــشـــــــروع قــانـــون ا
ــان لــعــام  2020 ارسـل الى الــبــر
ـشروع وفـي اليـوم نـفـسه سـحـب ا
لـغرض اضافة بـعض التعديالت )
مــضـــيــفــة ان (الــوزارة اعــلــنت ان
ــوظـفـ مـؤمـنـة بـالـكـامل رواتب ا
ونــتــفــاجــأ بــعــدهــا بــأربــعــة ايــام
بــارسـال الـوزارة مــسـودة مـشـروع
قـانون االقتـراض الداخلي). ودعت
الـــنـــائب الـــوزارة الـى(بـــيـــان هــذا
الــــــــتـــــــــنــــــــاقـض  وهـل ان رواتب
ـوظـفـ مـؤمـنـة أم ال ?) .وكانت بـا
الــــــوزارة قــــــد أرســــــلـت اول أمس
مـسـودة مـشروع قـانـون االقـتراض
ــالي احملـــلي لــتـــمــويـل الــعــجـــز ا
لســـنة  2020 الـى مجلس الوزراء
لـلـمـصـادقـة عـلـيه .وقـالت في بـيان
إنـها (تـؤكد لـلمواطـن الـعمل بكل
جـــد لـــضـــمـــان الـــوفـــاء بــجـــمـــيع
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اكـد وزير الـدفاع اإليـطالي لـورينزو
غويريني خالل لقائه رئيس حكومة
إقـلـيم كـردسـتان مـسـرور الـبارزاني
فـي اربيل امس أن بالده ستواصل
دعم اإلقـليم والعراق عـموماً معربا
عـن أمـله بـاسـتـئـنـاف تـدريب قـوات
الــبـيــشـمـركـه قـريـبــا بـعــد تـعــلـيـقه
بـسبب فـيروس كورونـا. وكان وزير
الـــدفـــاع اإليـــطـــالي قـــد تـــوجه الى
اربـيل من بغداد بعد ان انهى زيارة
. سؤول لـها التقى خاللها بكبار ا
وقـال بـيـان حلـكـومـة االقـلـيم تـلـقته
(الـــــزمــــان) امس انـه (جــــرى خالل
االجـتماع الذي حـضره نائب رئيس
احلـكـومـة قـوبـاد الـطـالـبانـي بحث
ســبل تـعــزيـز الــعالقـات بــ إقـلـيم
كـردستـان وإيطـاليـا وال سيـما دعم
قـوات الـبـيـشـمـركـة) . ونـقل الـبـيان
عـن غــــويــــريـــــني  قـــــوله أن (بالده
ســـتــواصل دعم إقــلـــيم كــردســتــان
والـعـراق عـمـومـاً) وأعرب عـن أمله
فـي أن (يتم استـئنـاف تدريب قوات
ـقبلة ـدة القلـيلة ا الـبيشـمركة في ا
بـعد تـعلـيق مؤقت له بـسبب تـفشي
فـــايـــروس كـــورونــا). بـــدوره وجه

رئـيس احلكومة الشـكر إلى إيطاليا
ـتـواصل وشـدد عـلى أن لـدعـمـهـا ا
(وجـود القوات اإليطالية والتحالف
الـدولي في كـردستـان والعـراق مهم
وضـــروري) وأشــار إلى أن اإلقــلــيم
(يــــدعم خـــطــــوات رئـــيس الـــوزراء
مــصــطـفى الــكــاظـمي الــرامــيـة إلى
حتــــقــــيق األمـن واالســـتــــقــــرار في
شاكل الـعالقة الـعراق ومنـها حل ا
بــ حــكــومــة اإلقــلــيم واحلــكــومـة
االحتـــاديـــة بـــشـــكل جـــذري وعـــلى
أسـاس الـدسـتـور). وكـان الـكـاظـمي
قــد اســتــقــبل اول امس غــويــريــني
ـــرافـق له وبـــحث مـــعه والـــوفـــد ا
(تـــعـــزيــز الـــتـــعــاون بـــ الـــعــراق
وإيـطـالـيـا في مـجـال األمن وتدريب
الـــقـــوات الــعـــراقــيـــة وفي مـــجــال
الــصـنـاعـة الـعـســكـريـة) مـعـربـا عن
(رغـبـة العـراق في تـعزيـز الـعالقات
الـثـنـائـيـة مع إيـطـالـيـا وايـضـا مع
الــــتــــحـــالـف الــــدولي وأن يــــكـــون
إليــطـالـيـا دور في تـهـدئـة األوضـاع
ـــنــطــقـــة). ونــقل بــيـــان تــلــقــته بــا
(الـــزمــان) عـن الــكـــاظــمـي قــوله أن
(عـصابات داعش اإلرهابية ما زالت
تـشـكل تـهديـدا حـقـيقـيـا في الـعراق
من خـالل خالياها الـنائمـة) مشيرا
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أن يــحـتـكـم إلـيه اجلـانــبـان في حل
ــــشـــاكل الــــعـــالــــقـــة اخلـالفـــات وا
بـيــنـهـمـا). وسـلط رئـيس احلـكـومـة
(الــضــوء عـلـى الـعـالقـة بــ إقــلـيم
كــردسـتـان واحلـكــومـة االحتـاديـة)
وشـــدد عـــلى ضــرورة أن (تـــمــارس
الــســلـطــة الـقــضــائـيــة في الــعـراق
ـــســــتـــقل فـي حـــلــــحـــلـــة دورهــــا ا
اخلـالفــــات ومــــنع االنــــتــــهــــاكــــات
الـدسـتوريـة) وقـال (يجب الـتـعامل
مع إقـلـيم كردسـتان كـكيـان احتادي

ودستوري).

ــشــتــرك بـ الــبــلـدين الــتــعـاون ا
وخـصوصا ما يتـعلق بتعزيز ودعم
ــســلــحــة الــعــراقــيــة في الــقــوات ا
مـــجـــاالت الــتـــدريب والـــتــجـــهـــيــز
ؤسـسات والـتـواصل العـلمي بـ ا
الـعسكرية في البلدين. الى ذلك امر
سلحة البطل الـقائد العام للقوات ا
مـصــطـفى الـكـاظـمي تـعـيـ الـلـواء
قــوات خـاصـة الــركن حـامــد مـهـدي
عـبد الـعزيـز الزهـيري قـائدا لـلفـرقة
اخلـــاصــة .واســتــقـــبل الــبــارزاني
رئـيس مجلس القـضاء األعلى فائق

زيـدان. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انه (جـــــــرى في الـــــــلــــــقــــــاء
ستقل الـتباحث إزاء تعزيـز الدور ا
لـلـنـظام الـقـضائـي في العـراق كـما
تـــمت مـــنـــاقــشـــة ســـبل الـــتـــعــاون
والـتـنسـيق مع الـسـلطـة الـقضـائـية
فـي إقليم كردستان). وقال زيدان إن
ؤسـسات االحتاديـة احترام (عـلى ا
خــصـوصـيـة إقـلــيم كـوردسـتـان في
اجملـــاالت كــــافـــة وخـــصـــوصـــاً في
اجملـال الـقضـائي كمـا أشار إلى أن
الــدسـتـور هـو األسـاس الـذي يـجب
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غـفور له بـإذن الله الـصديـقة وفـاة ا
تـعالى صاحب السمو الشيخ صباح
األحـمـد اجلـابـر الصـبـاح أمـيـر دولة
الـكويت). وكان الشـيخ صباح توجه
ـــتــحـــدة في تــمــوز إلـى الــواليــات ا
اضي الستكمال عالجه الطبي بعد ا

خضوعه لعملية جراحية.
ولـم ترشح أي تفاصيل حـول طبيعة

مرضه أو العالج الذي كان يتلقاه.
وكــانت الــكـويت أعــلـنت في  18 من
ـــــاضي عـن نــــقـل بــــعض تـــــمــــوز ا
صـالحيـات أميـر الـبالد لولـي العـهد
الــــشـــيـخ نـــواف األحـــمــــد اجلـــابـــر

{ الـكويت - (الزمان)-  ا ف ب: قدم
رئـــيس اجلــمــهــوريـــة بــرهم صــالح
الــتـعــازي الى دولـة الــكـويـت بـوفـاة
امـــيــرهــا الـــشــيخ صـــبــاح األحــمــد
الــــصـــبــــاح امس الـــثـالثـــاء عن 91
عـاما على ما أعـلن الديوان األميري

في الكويت.
وأعـلـن الشـيـخ عـلي جـراح الـصـباح
وزيــــر شـــؤون الـــديــــوان األمـــيـــري
الــكــويـتـي في بـيــان بــثه تــلـفــزيـون
الـكويت (ببـالغ احلزن واألسى ننعى
إلـى الــشـــعب الـــكــويـــتي واألمـــتــ
الـعربيـة واإلسالمية وشـعوب العالم

وضـعه الـصـحي وتـسـلـيم الـسـلـطة
لــلـحـكـومـة بـرئــاسـة الـشـيخ صـبـاح

الذي اختير أميرا في ما بعد.
وكان الشيخ صباح وزيرا للخارجية
الـكـويـتـيـة لـسـنـوات طـويـلـة وعرف
عــنـه خالل فــتـرة عــمــله فـي الـوزارة
بكونه وسيطا موثوقا من قبل الدول

اإلقليمية واجملتمع الدولي. 
وهــــو االمـــــيــــر اخلــــامس عــــشــــر
واخلــــامـس بـــعــــد االســــتــــقالل من

تحدة. ملكة ا ا
 وهــو االبن الــرابع ألحــمـد اجلــابـر
الـصباح من منيرة الـعثمان السعيد

الـــصــبــاح ( 83 عـــامــا) إثـــر دخــول
ـستشـفى. وكان أمـير البالد األمـير ا
قــام في  2019 بــرحـلــة عالجـيـة في
ــتـحــدة اسـتــمـرت ســتـة الــواليـات ا
أســابـيع وتــخـلّــلـهــا إلـغـاء لــقـاء مع
الــرئــيس االمــريــكي دونــالــد تـرامب

بسبب وضعه الصحي.
ووصـل األمـــيـــر صــــبـــاح إلى ســـدة
احلـكم في مطلع العام  2006 بعدما
ــنـتــخب لــصـالح ــان ا صــوّت الــبـر
إعـــفــاء ابن عــمه الـــشــيخ ســعــد من
مــهـامه بــعـد أيــام فـقط مـن تـعـيــيـنه
أمــيـرا لـلـبالد بــسـبب مـخـاوف عـلى

الــسـلــطـات األمــيـريـة إلــيهِ بـصــفـته
رئـيس مـجلس الـوزراء قام مـجلس
الـــوزراء في  24  كـــانــون الـــثــاني
 2006 بـتـزكـيـته أمـيـرًا لـلـبـالد وقد
بـــــــايـــــــعه أعـــــــضـــــــاء مــــــجـــــــلس
األمـة بـاإلجـمـاع فـي جـلـسـة خـاصة
انـــعــقــدت في  29  كـــانــون الــثــاني
2006. وهـــو األمــيــر الـــثــالث الــذي
يــؤدّي الــيــمــ الـدســتــوريــة أمـام
مــجــلس األمــة في تــاريخ الــكـويت.
وإبــــان رئــــاســـتـه جملـــلـس الـــوزراء
ـــرأة الــكـــويــتــيـــة عــلى حـــصــلت ا
حـــقــوقــهــا الــســيـــاســيــة تــنــفــيــذًا

ـدرسة الـعـيّار. وتـلقى تـعلـيمه في ا
ـــبــاركــيـــة. وهــو أوّل وزيــر إعالم ا
وثـــاني وزيــر خـــارجــيـــة في تــاريخ
الـــكــويت. وتـــرأس وزارة الــشــؤون
اخلــارجـيــة لـلــكـويت طــيـلــة أربـعـة
عــقـود من الـزمن ويـعـود له الـفـضل
خـاللـــهــا فـي تـــوجـــيه الـــســـيـــاســة
اخلـــارجـــيـــة لـــلـــدولـــة والـــتـــعـــامل
مـع دخــــــول اجلــــــيـش الــــــعــــــراقي
لـــلـــكــويـت في عــام 1990. وتـــولى
إمـــــارة دولـــــة الـــــكـــــويت في�2006
خــلــفًـا لــسـعــد الـعــبـد الــله الــسـالم
الــــصـــبـــاح  وبــــعـــد أن انـــتــــقـــلت

لــتـوجـيــهـات األمـيـر جــابـر األحـمـد
ثم وزّرت أوّل امرأة اجلابر الصباح 
فـي حكومـة برئـاسته عام 2005 تال
ــرأة فـي الــعــمــلــيـة ذلـك مــشــاركـة ا
االنــتـــخــابــيــة في أوّل انــتــخــابــات
ومن ثمَّ نـيـابـيـةبـعـد تـولـيه اإلمـارة
تُــوجّت ســيــاســته اإلصالحــيــة تـلك
ـــرأة ألوّل مـــرة عـــضـــوًا بــــدخـــول ا
في مجلس األمة في ثالث انتخابات
نـيـابيـة جتري في عـهده وقـد سمح
لــلـمـرأة بـدخـول الـسـلك الـعـسـكـري
�كــذلك أعــاد الـتــجـنــيـد الــعـســكـري

اإللزامي في الكويت. “U¹—…∫ امير الكويت خالل زيارته بغداد
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.مـؤكـداً (ضـرورة الـتـسـريع في تـنـفـيـذ مـشـاريع
البنى الـتحتـية اخملطط لـها  وأن الوزارة تولي
أهـتــمــامـا كــبـيــراً لـذلك ومــنـهــا مـشــاريع زيـادة
الـقــدرات والـطــاقـات اخلـزنــيـة والــتـصــديـريـة 
ومــشــروع مــاء الــبــحـر الــذي يــســهم فـي أدامـة
الـعـمـلــيـة االنـتـاجـيـة لـلــنـفط اخلـام).   وشـمـلت
زيــارة وزيــر الــنــفط شــركــة مــصــافي اجلــنــوب

ــســؤولــ والـــعــامــلــ حــيث  والــلــقـــاء بــا
أســتــعـراض خــطط الــشــركــة بـتــطــويــر وزيـادة
الطـاقة االنـتـاجيـة  وتشـغـيل عدد من الـوحدات
االنتاجية  والـعمل على حتسـ نوعية وجودة
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة لـلـمـواطـنـ  وأشـاد وزير ا
الـنــفط بــجـهــود الـعــامـلــ في شــركـة مــصـافي
اجلــنـوب في تــغــطــيـة جــزء كــبـيــر من احلــاجـة
احمللـيـة مـطـالبـاً ايـاهم بـبذل مـزيـد من اجلـهود
من أجل زيــادة وتـائـر االنــتـاج خــدمـة لــلـصـالح
الــعـام . ويــذكـر أن وزيــر الــنـفـط كـان قــد تـرأس
ـسؤولـ في الشـركات الـنفـطية اجتـماعاً ضم ا
في مـحـافـظـة الـبـصـرة  حـيث  بـحث وتـداول
ومــنــاقــشــة واقع الــشــركــات الــنــفــطــيــة  واهم
وخطط النهوض التحديات الـتي تواجه عملهـا 
بالعملـية االنتاجية  مـؤكداً دعم الوزارة جلميع
ـشـاريع الـتــنـمـويـة الـتي تـسـهم في اجلـهـود وا

تطوير الصناعة النفطية الوطنية .

œUB² û  rŽ«œË bŽ«Ë ŸËdA  WOMÞu « jHM «  ∫qOŽULÝ≈

Ê«dNÞ v ≈ tð—U¹“ qO UHð vKŽ W¹—uNL'« fOz— lKDÔ¹ WOł—U)« d¹“Ë

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
أكد وزيـر الـنفط احـسـان عبـد اجلـبار اسـمـاعيل
على أهميـة تشريع قانـون شركة النـفط الوطنية
العراقية في تـطويروتنمـية  الصناعـة النفطية 
وبـتـعـزيـز الـقـدرات الـوطـنـيـة في ادارة وتـنـفـيـذ
السيـاسات االسـتراتـيجيـة للـنهوض بـالصـناعة

النفطية.
 «—b  ¡UMÐ

جـــاء ذلك خالل تـــرؤسه أجـــتــمـــاعــاً ضـم وكــيل
الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس وعدد من
ــســؤولـــ في شــركــة نــفـط الــبــصــرة . وقــال ا
أسـمـاعــيل أن (احلـكــومـة والـوزارة حــريـصـتـان
عـلى بــنـاء الـقــدرات الـوطـنـيــة في أدارة الـثـروة
ـاليـة للـعراق من وارد ا النـفطـية وفي تـعظـيم ا
خالل اإلستثمار األمثل للثروة النفطية والغازية
على أُسس فـنية وإقـتصـادية رصيـنة ومـجزية)
وأشـــار الى أن (الـــوزارة تــعـــمل عـــلى تـــنــفـــيــذ
اجراءات تـأسيس هـذه الشـركة لـتكـون مشـروعاً
وطنياً واعداً وداعماً لالقتصاد الوطني . وأشاد
وزير النفط بجهود العـامل في القطاع النفطي
وفي شركة نـفط البـصرة الذين يـواصلـون الليل
بالنهار  من اجل تـعزيز وتنمـية وأدامة االنتاج
والصادرات النفطية رغم الـتحديات االقتصادية
ـالـيـة  ومــخـاطـر أنـتـشــار جـائـحـة كـورونـا) وا

ÊUNO  s  Âu−¼ bFÐ w½U² O UÐ bOA¹ n¹dþ
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

wI U½ ‚«“—   ≠Ê«dNÞ
أشـــاد وزيــــر اخلـــارجـــيـــة اإليـــراني
رجع  األعلى محمد جواد ظريف  با
 عــلـي الـــســيـــســـتـــاني وذلـك بـــعــد
انتقادات طـالته في صحيـفة إيرانية
ي ــطـالـبــته بـإشـراف أ مـحــافـظـة 

على االنتخابات التشريعية.
 وجـــــاءت هـــــذه االنـــــتــــــقـــــادات في
افتتـاحية صـحيفـة (كيهـان) السبت
رجع األعلى هذا على خلفيـة دعوة ا
تحـدة لإلشراف على الشهـر األ ا
ــقــررة في حــزيــران االنــتـــخــابــات ا
2021 . وكـــتب ظـــريف في تـــغـــريــدة
بـالعـربـيـة عبـر حـسابـه على تـويـتر
ـرجع الـكـبيـر سـمـاحـة آية (يُـعـتبـر ا
الـله السـيـستـاني احلـصن احلـص
لــلــعــراق وصــمـام األمـن لـلــمــنــطــقـة
وذخـــراً لـــلـــعـــالم االِسالمي أجـــمع).
وأكـد أن إيـران (تـقـدّر دور سـمـاحـته
فـي اســـتـــتـــبـــاب األمن في الـــعـــراق
واسـتـقـراره واحلـفـاظ عـلى سـيـادته
ووحدة أراضـيه والتخـلص من قوى
االحتالل وبنـاء العـراق اجلديد وفق
مــتـطــلـبــات شـعــبه الـشــقـيق). وأتى
ـتـحدث مـوقف ظريف بـعـيد تـأكـيد ا
باسم اخلـارجيـة سعـيد خـطيب زاده
في مــؤتـمــر صـحــفي أن مـا ورد في
كــيــهــان ال يـــعــكس وجــهـــة الــنــظــر

الرسمية. 
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ـوقف بأي من وقال (ال عـالقة لـهـذا ا
مـرتـكـزات اجلــمـهـوريـة اإلسالمـيـة)
مشـددا على أنه (بـطبـيعـة احلال لن
نــتــســامح مع أي شــخص يــتــخـطى
ــــــرجــــــعــــــيــــــات) .ودعــــــا مــــــوقـع ا
الـســيـســتـاني في  13 أيـلـول  األ
تـحدة لإلشـراف على االنـتخـابات ا
وذلك بعـد استقـباله جـين هـينيس
بالسـخــارت مـبـعـوثــة األمـ الـعـام
للـمنـظـمة الـدوليـة الى العـراق.وجاء
ـــكـــتب الـــســـيـــســـتـــاني في بـــيـــان 
قرر إجراؤها (االنتخابات النيابية ا
في الــعــام الــقــادم حتــظى بــأهــمــيـة
بالـغة ويـجب أن تـوفر لـها الـشروط
الـــضــــروريـــة الــــتي تــــضـــفـي عـــلى
نــــتــــائــــجــــهــــا درجــــة عــــالــــيــــة من
ــصــداقــيـة) ومن بــيــنــهــا أن (يـتم ا
االشـراف والـرقـابــة عـلـيـهـا بـصـورة
جـــادة بـــالــــتـــنــــســـيق مـع الـــدائـــرة
اخملــــتـــصـــة بـــذلك في بـــعـــثـــة األ

تحدة). ا
وقف مـوضع انتقاد في  وكان هذا ا
كــــيــــهــــان اذ رأى رئــــيس حتــــريــــر
الصـحيـفة حـس شـريعـتمداري ان

ونقل الـبـيان عن رئـيس اجلـمهـورية
تـــشـــديـــده عـــلى (الـــدور اإليـــجـــابي
للعراق في مسار عالقاته اخلارجية
ومنع التوتـرات اخملتلفـة في التأثير
ـــــســــار مـن خالل دعم عـــــلى هـــــذا ا
سيادة الدولـة وأجهزتهـا األمنية في
فـــرض الـــقـــانـــون وتـــوفـــيـــر واالمن
واالسـتـقـرار) .ويـأتي الـلـقـاء بـعد ان
انـهـى وزيـر اخلـارجــيّـة لـلــتـو زيـارة
رسمـيّـة إلى إيران اسـتهـلّـها بـاللـقاء
مع الرئيس االيراني حسن روحاني
ثم أعقـبه بـلقـاء نظـيره مـحمـد جواد
ظريف قبل ان يـلتقي رئـيس مجلس
الــشـــورى اإليـــراني مـــحـــمـــد بـــاقــر
قليباف ومع  مستشار األمن القوميّ
اإليرانيّ علي شـمخاني.  وقـال بيان
لـلـخارجـيـة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
زيـارة وزيراً لـلـخـارجيّـة الـتي بـدأها
ـاضي واســتـمــرّت يـومـ الـســبت ا
تُــــعَـــدُّ األولى لـه إلى طـــهــــران مـــنـــذ
تـسـلّــمه  مـهـامّه. وافــاد الـبـيـان بـأن
الـــوزيــر حــمـل رســالــة شـــفــويّــة من
رئـيس الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـميّ
إلى روحــــانـي (تــــمـــــحــــورت حــــول
ـــنــــطـــقـــة تـــطـــوّرات األوضــــاع بـــا
ُتـوقّعة ومُراجَعـة أهمّ االحتـماالت ا
ومـا تـنـطـوي عـلـيه من انـعـكـاسات)
مـضــيـفـا ان اجلـانـبــ (بـحـثـا كـذلك

العالقات الثنائيّـة على الصُعُد كافة
ـــــواقف طـــــهــــران إزاء واإلشـــــادة 
العراق).  وبحسب البيان فقد ناقش
حـسـ وظـريف (مُـخـتـلِف الـقـضـايـا
ُـتــعـلّـقـة بــالـعالقـات بــ الـبـلـدين ا
والـقـضـايــا اإلقـلـيـمـيّـة والـتـطـوُّرات
عــلـى الــســاحــة الــدولــيّــة وأهــمّــيـة
ــزيـد من الـتـوتـر ـنـطـقـة ا جتـنـيـب ا
وعـــدم االســـتـــقـــرار). وأســـتـــعـــرض
الوزيـر (رؤيـة احلكـومـة في التـعامل
مـع الــتــحــدّيــات الــراهــنــة) مُــؤكّــداً
(مــــوقـف الـــعــــراق الــــداعـي إلى حلّ
اخلالفات بالطرق السـلميّة كأسلوب
أمــثل حللّ األزمـات وتــعــزيـز األمن
نـطقة) وبشأن وتثبيت االسـتقرار با
لقاء الوزير بـرئيس مجلس الشورى
اإليــــرانيّ قــــال الــــبــــيــــان انــــهــــمــــا
(استـعـرضا الـتـحدّيـات الـتي تواجه
ُـسـتـجدّات ـنـطـقـة وتـنـاوال أبـرز ا ا
عــلى الــسـاحــة اإلقـلــيـمــيّـة وتــبـادال
الـــرؤى واألفـــكــار بـــشــأن مُـــخـــتــلِف
نـطقـة)كما التـحدّيـات التي تـواجه ا
الـتـقى حـســ  بـشـمـخـاني واتـفـقت
رؤيــة اجلـــانــبـــ عــلى ضــرورة (أن
تتـعـاون الفـئات واألحـزاب الـعراقـيّة
ُـواجَـهة كـافة مع حُـكُـومة الـكـاظميّ 
األزمـات الـتي يـتـعـرّض لـهـا الـعـراق
ــنــطــقــة إذ إنّ الــصــراعـات عــلى وا

ـــوقع هــــذا الـــطـــرح (هــــو مـــا دون ا
ـنـزلـة الـعــالـيـة آليـة الـله احملـتــرم وا
الـسـيسـتـاني. في واقـع احلال األ
تحدة هي التي حتـتاج الى موافقة ا
سـمـاحـته لـتبـريـر أهـلـيـتـهـا). وأبدى
شريعتمداري اعتقاده بحصول خطأ
مـن قــبل مـــكــتب الـــســيــســـتــاني في
البيان الصادر عـنه متوقعا أن يقوم
ــكـــتـب بـــتـــصــحـــيـح هـــذا اجلــزء. ا
واسـتـقـبل رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صـــــالـح امس فـي قـــــصــــــر الـــــسالم
ببغداد وزير اخلـارجية فؤاد حس
سـتـجـدات السـيـاسـية وبـحث معـه ا

في البالد. 
وقـال بــيـان رئـاسي تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان اجلـانبـ أكـدا خالل الـلـقاء
(ضــرورة تـــعـــزيــز ســـلـــطــة الـــدولــة
وسيادتها في فرض القانون وتطلع
الـــعــراق نــحــو عالقـــات مــتــيــنــة مع
مـحيـطـيه اإلقلـيـمي والـدولي مبـنـية
ــشــتــركـة ــصــلــحــة ا عــلى أســاس ا

لـلشـعـوب والبـلـدان) مضـيـفا انه (
بـحث الـتـطـورات األخـيـرة في الـبـلد
وجـــرى تـــأكـــيــــد ضـــرورة حـــمـــايـــة
الــبـعـثــات الـدبـلــومـاسـيــة الـتي تـقع
مـســؤولـيـة أمن مــوظـفـيــهـا وسالمـة
منشآتها على اجلانب العراقي ضمن
ـعـمـول بـهـا). االلـتـزامـات الــدولـيـة ا

تقدم الك ا ≈ŸUL²ł∫ وزير النفط في إجتماع مع ا

الـــذاتي من انـــتـــاج الـــعـــسل احملـــلي
والـســعي الـى تـصــديــره الى اخلـارج
ــــــكـن فــــــضـال عن فـي اقــــــرب وقـت 
مـحـاصـيل الـشـعـيـر والـتـمـور مـبـيـنا
الــــعــــمل عــــلى دعـم قــــطـــاع الــــنــــحل
والـــنـــحـــالــــ في الـــعـــراق وتـــذلـــيل
ــعـوقــات الـتـي تـعــتـرض طــريــقـهم ا
مــشــيـــدا بــدور جــمــعــيــة الــنــحــالــ
الـعـراقيـ وبـصـمـتـهـا الـواضـحة في
الــقــطـاع الــزراعي وزيــادة انــتــاجــيـة
الـــعـــسل احملـــلـي. من جـــانـــبه ابـــدى
رئـيس جـمـعـيـة الـنـحـالـ الـعـراقـي
ــظــفــر عن ســعــادته الــســيــد قــاسـم ا
بــحـضــور الـســيـد الــوزيـر لــلـمــؤتـمـر
والدعم الـكبـير الذي الـي توليه وزارة
الـــزراعــة لــهـــذه اجلــمـــعــيـــة مــؤكــدا
ـستـمرة لـلوزارة مسـانـدة اجلمـعيـة ا
لالرتــقـاء بــالــقـطــاع الــزراعي وزيـادة

االنتاج).

رئـيس واعــضـاء اجلـمـعــيـة وعـدد من
اخملـتـصـ في الـشـأن الزراعـي. وأكد
ؤتـمر (سعي وزارة اخلفـاجي خالل ا
الــزراعـــة لــوضع آلـــيــات لــلـــنــهــوض
واالرتـقـاء بـالـقــطـاع الـزراعي بـشـقـيه
النباتي واحليـواني فضال عن تطوير
ودعم قــطـاع الــنـحل وانــتـاج الــعـسل
ـــنــــتـــجـــات واحلــــد من اســـتــــيـــراد ا
والـبــضــائع من االســواق اخلـارجــيـة
وايـقاف خـروج الـعـملـة الـصـعـبة الى
خـارج الـبـلـد) مـبـيـنـا انه (شـدد رفـقة
رئـيـس الـوزراء عــلى تـطــبـيق قــانـون
ـــنـــتج احملـــلي وحـــمـــايــة حـــمـــايـــة ا
ــســـتــهــلك وضـــبط احلــدود وكــافــة ا
ـنـافـذ احلـدوديـة من ضـمـنـها اقـلـيم ا
كـــردســتـــان والــتـــنــســـيق مع هـــيــئــة
ـــنــظـــمـــة لـــوضع نـــقــاط ـــة ا اجلـــر

التفتيش والسيطرات الكمركية). 
كـمـا أكـد اخلـفـاجي (حتـقـيق االكـتـفاء

احملاصيل االستـراتيجيـة رغم جائحة
كورونا).  مبينا (سعي الوزارة الدائم
للـنهـوض بالـعمل الـزراعي واحلد من
ــعـــاكــســة وامـــتــصــاص الــهـــجــرة ا

البطالة ودعم االقتصاد. 
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بــــعـــدهــــا قـــام اخلـــفــــاجي بــــتـــوزيع
الـشــهـادات الـتــقـديـريــة عـلى عـدد من
ا اخملتـصـ بـالـشأن الـزراعي نـظـرا 
وكلة هـام ا  حتقيقه من تـقدم في ا
إلـيـهم والـهـادفــة إلى تـنـمـيـة الـقـطـاع
الزراعي بـشـقـيه النـبـاتي واحلـيواني
فـضال عن مـجــال الـبـحـوث واالرتـقـاء

باجلوانب العلمية). 
كما شارك اخلفاجي في مؤتمر اطالق
تـــطـــبـــيق نـــحـــلـــة االول في الـــعــراق
اخلاص بـالـعسل ومـشـتقـاته والـتابع
جلمعية النحال العراقي على قاعة
نـادي العـلـويـة في بـغـداد وبـحـضور
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شــارك وزيــر الـــزراعــة مــحــمــد كــر
نـظـمة الـعربـية لـلتـنمـية اخلفـاجي ا
الــزراعــيــة احـتــفــالــيــة يــوم الــزراعـة
الـــعـــربي الـــذي يـــوافق  27 ايـــلــول
وأقيـمت االحتفـاليـة االفتـراضيـة عبر
شبـكـة اإلنـترنت حتت شـعـار(حتـقيق
ازدهار الـريف الـعـربي ضرورة لألمن
نـطـقة الـعربـية في ظل الغـذائي في ا
جائحة كـورونا) حيث يعـد هذا اليوم
ـهامـهـا في ـنـظـمـة  ذكـرى مـبـاشـرة ا
مقـرها الرئـيس بالـعاصـة السـودانية
اخلرطوم  عام 1972 وألقى اخلفاجي
هم ـناسبة أكد فـيها (الدور ا كلمة با
للمنظمة بالتشجيع لالهتمام بالريف
وخـلق تنـمـيـة مسـتـدامـة في اجملـتمع
الـفالحي واالخـذ بـيـد الـنشـئ الريـفي
زارع. رأة الـعامـلة في احلـقول وا وا
ــتـحــقــقـة في مــشـيــرا لــلـنــجــاحـات ا
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عدد كبيـر من االجئ العراقي في فنـلندا  يشعرون بأن السـفارة التمثلهم  وليست
هي بوارد معرفـة قضاياهم  وال حتى مـشاركتهم في الـفعاليات الـثقافية واالجـتماعية
والسياسية  وعددا البأس به من العراقي الذين مضى على وجودهم في فنلندا اكثر
من 20عـاما وحـصلوا هم واوالدهم عـلى اجلنـسيـة الفنـلنـدية ويريـدون جتنـيس ابناءهم
بـاجلـنسـيـة األم الـعراقـيـة  ولكن شـتـان بـ الرغـبـة في التـجـنـيس العـراقي والـشروط
التعجيـزية التي غالبـا مايجتهد بـها العاملـون في القنصلـية  وب التسـهيالت الكبيرة
الـتي تقـدمـهـا الدوائـر الـفـنـلنـديـة وفي مـقدمـتـهـا وزارة اخلارجـيـة بـغيـة حـصـول هؤالء
الـعـراقيـ عـلى جتنـيس ابـنـائهم بـجـنسـيـة البـلـد االصـلي وهو الـعـراق . ذكر لـنـا أحد
ـواطن بـأنه استكـمل كافة الـشروط من بيـانات الوالدة مـترجمـة من اللغـة االنكلـيزية ا
سـتشفى وتـصديقات الى الـلغة الـعربيـة  والترجـمة مكـلفة مـاليا  وكـذلك اصدارات ا
ـتــرتـبـة عــلى تـلك ـبــالغ ا وزارة اخلـارجـيــة الـفـنــلـنــديـة عـلى بــيـانــات الـوالدة  ودفع ا
الــتـصـديـقـات  وبـسـبب ظـروف عـائـلـيــة قـاهـرة سـافـر والـد االطـفـال الى بـغـداد وتـرك
ـعامـلة الى والـدة االطـفال كي تـراجع السـفـارة بغـية اجنـازهـا  ولكن حـصل لم يكن ا
متـوقعـاً  حـيث رفضت الـسفـارة بـتأيـيد من قـنـصلـيتـها  أن تـكـون األم هي التي تـقدم
ـاذ وماهـو السـبب  اجابـوا بان الـتعـليـمات هـكذا تـقول ـا سئـلت   اوراق ابنـاءها  و
عاملة  فردت علـيهم أنا عراقية وهؤالء اوالدي فكيف اليحق بأن اليحق لألم بـتمشية ا
لي تقد اوراقهـم  فكان الرد اتـصلي بزوجك بـالعراق ليألتي لـتمشـية معامـلة اطفاله
..? هـذا يحـدث في سفـارة العـراق في هلـسنـكي  وليس في امـانة الـعاصـمة أو دائرة
ـفـتـرض إن اخلـارجـيـة الـعـراقـيـة هي اكـثـر الـوزارات تـمـدنـاً بـحـكم الـعـقـارات  ومن ا
واطن تـقدمة  وتعرف كيفيـة التطور والعالقات ب ا ـنظومات الدولية ا عالقاتها مع ا
ـقـراطي اعـطى لـلـمـرأة حــقـوقـهـا وهـو اليـتـعـامل والــدولـة  ثم يـقـال نـحن في نـظــام د
ـرأة والرجل  ولكن كـما يبدو كل مـايقال  هـو خارج واقعيـة التصرف بعنصـرية ب ا
اضية حضر السادة رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مارسـة .في االيام ا وا
رأة  وب مارسات الـقهريـة ضد ا ناهـضة العـنصريـة وا ان مـؤتمرا في بـغداد  الـبر
مارسات الواقعية لبعض اجهزة السلطة رأة االم والزوجة وب ا احلديث عن حقـوق ا
ـتـحـدة الـسـيـدة اسـمهـان الـوافي من اضـيـة عـيـنت اال ا بـونـا شـاسـعـا .في االيـام ا
غرب كبيـر اخلبراء في منظمة التغذية والزراعة التـابعة للمنظومة الدولية الفاو  وفي ا
نفس الـفـتـرة ترفض سـفـارة العـراق في فـنلـنـدا أن تتـابع األم الـعراقـيـة اوراق اوالدها
رأة في كن الربط ب الـقضيت .ا الثالث للحـصول على اجلنسـية العراقية فـكيف 
دنـيـة الذي اقـر عام العـراق التـريد من نـظـام الطـوائف سـوى العـودة لـنظـام االحـوال ا
ـرأة 1959في عــهــدالـزعــيم عــبــد الــكــر قـاسم  وإال كـل مـايــقــال االن عن حــقــوق ا
ومساواتهـا في اجملتمع ماهو سوى هرطقة سيـاسية  فإذا كانت األم العراقية اليجوز
لـهـا تمـشـية مـعامـلـة اطفـالـها حـسب مـوقف سفـارة الـعراق في هـلسـنـكي  إذن ماهي
حـقـوقـهـا ...? األمـر االخـر عنـدمـا كـثـرت تـسـاؤالت الالجـئـ  أراد أحـد الـصـحـفـي
مـارسات التي اجـراء لقـاء بغيـة اكتشـاف احلقائق  فـكان جـواب السفـارة اسوأ من ا
ـراجعون  حيث رفضت السفارة اللقاء بتاتاً بقولها إذا ار اجراء اللقاء حتدث بها ا
ـوافقـة على هـذا اللـقاء ..? يجـب االتصـال من قبـلكم بـوزارة اخلـارجيـة الستـحصـال ا
فرد الصـحفي العراقي على هذا القول إن من ابرز مهمات السفارات في اخلارج هما
صالح االقتصادية واالستثمارية مع ضيفة بغية تنشيط ا تعميق الـعالقات مع الدولة ا
العـراق  واجلانب االخـر االهتـمـام بقـضايـا اجلالـيـة العـراقيـة وتمـتـ العالقـات معـها
ـلـفت لـلـنظـر إن كل نـاسـبـات الـوطـنـيـة  وا وحـضـور الـفـعـاليـات الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة وا
اجلالـيات الـعربـيـة واالسالميـة في فنـلنـدا لـديهـا تواصل مع سـفـاراتهـا والبـحث معـها
راكـز الثقافيـة وتمت الـعالقات مع الفعـاليات الثقـافية الفـنلندية  إال على ضرورات ا
السفـارة العراقية فـهي تتصرف كـأنها فوق اجلـميع  وهذا ماخـلق انكماش
فعلي بـينها وبـ الالجئ العـراقي  وقد ابـلغنا أحـد الفنان
الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيــ وهـو الـسـيـد امـيـر اخلـطـيب انه اقـام
معرضـا تشكيليـا ودعا اسفارة حلضور افـتتاحة ولم حتضر
ـؤسسـات الفـنلـندية   فـيمـا حضـر منـدوبون عن االعالم وا
وهـذا األمــر لم يــكن حـاصال فـي الـفــتـرات الــسـابــقـة لــعـمل

السفارة .
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بعـدرحيل الـزعيم جـمال عـبدالـناصـر صدر على اسـتحـياء في الـبدايـة...نال فـيمـا بعد
انتشـارا واسعا اسـمه عودة الـوعي الكتـاب ال يزيـد بحسب مـا اتذكر عن  80 صـفحة
فكر توفيق احلكيم  1987-1897 الذي من القطع الصغير فيه سطر الروائي الكبير وا
وصـف بأنه روائي ومـسـرحي رائـد وكبـيـريـقدم فـي أثاره االدبـيـة رؤية نـقـديـةللـمـجـتمع

واحلياة
ـكن اسـقاطهـا على تتـسم بكـثيـر من العـمق والوعي مـستـعمال الـكثـير والـدالئل التي 
الــواقع بــســهــولــة ..والشـك ان صــاحب روايــات عــودة الــروح ورصــاصــة في الــقــلب
ويوميـات نائب في االريـاف وحمار احلـكيم  واخلـروج من اجلنة وعـصفـور من الشرق
وحـمـاري قـال لي ومسـرحـيـات اهل الـكـهف وبـيجـمـالـيـون  وغـيرهـا مـزج بـ الـرمـزية
واخليـال  على نـحو  فريـد يتمـيز بـاخليال والـعمق دون تـعقيـد.ما علـينـا فما نـحن نريد
تـضمن نقدا قويا وسـاخرا للحقبـة الناصرية التي احلديث هنا هـوكتاب عودة الوعي ا
اسـتمرت  17سنـة بالـتمام والـكمـال ب عامي  1953و 1970 أي بـعيـد ثورة 23 يـوليو
(تـموز) عام 1952 انتـهى العهد الـناصري بـوفاةعبـدالناصرفي   30 ايـلول عام 1970
واستالم الرئيس أنـور السادات ا حلكم  بعد رحيـله بالسكته القلبـية بعد توديعه المير
الـكويت صبـاح السالم الـصباح في مـطار القـاهرة  عقـيب انتهـاء مؤتمـر القمـة العربي
لك حس الطار في القاهرةبسبب احداث ايلول االسود ب الفلسطيني والراحل ا
في اوائل ايـلـول عام 1970 وتـشكـيل احلـكـومة الـعـسكـريـة في االردن  بـرئاسـة الـلواء
محمد داود واالحـداث الدامية الـتي اعقبتـها. على اية حـال فأن توفيق احلـكيم يتحدث
دة 17 سـنة فـي كتابه عـودة الوعي عن تـناقـضات احلكم الـناصـري الصارخـة فيـقول 
انــفـــرد شــخـص واحــد جـــاء  لــلـــحـــكم بــعـــد انــقـالب (اي لــيـس من خالل صـــنــاديق
االنتـخاب).. انفرد ليتحدث عن ما يقرب عن     50 مـليون مصري بل واكثرمن ذلك اذ
صـار الزعم  بـأنه يـتحـدث بأسم 100 مـلـيون عـربي فـصـار هو يـتـحدث ونـحن نـصفق
غـاب عـنـا الـوعي بـاهمـيـة الـتـفـكيـر بـعـقـولنـا لـتـحل احلـنـاجر بـدل الـعـقـول يـسقط فالن
سـتندعلى حتـليالت العـقل السليم نـطقي ا ويـعيش فالن في حالـة غياب تـام للتفـكير ا
ـستـنـدة عـلى فـهم االمور من ـا ادى بـالـتالي الـى شيـوع الـقـرارات العـاطـفـية غـيـر ا
خالل رؤى علمـية تستنـد في حتليالتهـا على واقع االمور من كل جوانبـها بحيث صار
الشعار الـسائد ب النـاس خصوصا ب الـطبقات الشعـبية(خليـها على الريس) الذي
كــان هــو في  وادي وصـارت  فـي وادي اخـرالــنــخـبــة الــنـاضــجــة الــتي كـانـت تـراقب
ا في رعب الى مسـتقبل الـبلد الـغامض فأنـكفأ قـسم منهم االوضـاع بقلـق شديد ولـر
على ذاته مؤثـرا  السالمة امـا القسم االكـثر جرأةمـنهم فكـان مصيـره  سجون صالح
نصر واقبـية مخابراته وتـعذيبات عشـماوي الذي كان يتـفاخر بالتفـ  بوسائل تعذيب
ن غيبوا وراء الشمس وحتدث عن احرار مصر احلـبيبة ونخبتهـا الطليعية الباسـلة  
نـعم مدبـولي وسعـيد جانب مـن مأسـيهم  فـلم (احنـا بتـاع االتوبـيس لـعادل امـام وعبـا
ثقف عبدالغـتي وشهيرة وعقـيلة راتب) وهو من اخراج حـس كمال ..ويذكـر بعض ا
ـسؤول وقـتـهـا عن الـتعـذيب في الـسـجون الـثـوريـ انه قيـل مرة حلـمـزة الـعشـمـاوي ا
صري ارس افضع واقـسى اشكال الـتعذيب بحـق معارضي النـظام ا صريـة وهو  ا
ـثل هـذه الـوسـائل الـقـاسـيـة الـبـغـيـضـة وقـتـئــذ (اال تـخـاف الـله وانت تـعـذب االبـريـاء 
احملرمة في كل شـرائع االرض والسماء?) فأجابهم ساخرا(لوعارض الله النظام ووقع
بيدي  الودعـته سجن وادي النـطرون الـصحراوي) ..(وفي خـتام كتـاب احلكيم الـعائد
الى وعـيه نـفـهـم مـنه ان غـيـاب الـوعي وسـيـادة احلـكم الـفـردي وانـعـدام سـمـاع الـرأي
طـبل قـراطية واالكـتفـاء بسـماع دوي وصخب  هـتافـات تأييـد ا االخـر   و غياب الـد
ـهـرجـ هـو الـذي ادى بـالـتــالي الى كـارثـة الـكـواراث في خـسـارتـنـا  حلـرب االيـام وا
صري عركة للجيش ا السته من حزيران عام1967 ). مع كل البـطوالت الرائعة  في ا
الـعـظـيم الذي يـقـول عنـه رسول االنـسـانيـة االعـظم مـحمـد (صـلى اللـه على اله الـعـظام
واصحـابه الـكرام)بـانه سـيـظل مرابـطـا الى يوم الـقـيامـة.   ...اقـول هذا انـا كـاتب هذه

السطوركي ال ابخس الناس اشياءهم
واخـيـرا اقـول فـيـمـا يـخص وضـعــنـا هـنـا  في الـعـراق ان تـرك االمـور لـفالن سـيـاسي
اوأوامـر فالن  مـعـمم دون ان يكـون هـنـاك فعل جـمـعي عـالي من قبل
الشعب كـله لتأييـد شباب التحـرير االبطال من اجل زوال حكم
الــلـصــوص وســارقي بــيت مــال االمـام عــلي(ع)..فــلن يــحـقق
ـقـراطـيه شـعـبـنــا الـعـراقي الـعـظـيم اهـدافـه في احلـريـة والـد
والـتـنـمـيـة والـرفـاهـيـة في حتـقـيق غـدافـضل. لـلـعـراق وشـعـبه

ظلوم....اال هل بلغت? اللهم فأشهد. ا

إطاللة 

عـلى الرصـيف امـام حـلـويـات ابـو عـفـيف بـالكـرادة خـارج عـمـود مـقـطوع
االوصال الى قسمـ بسبب إصـطدام شاحـنة تنقل اجـهزة كهـربائية الى
ؤسف الغريب ان قسما منه استخدم دون مساند وال احملال التجارية. وا
ولـدات الـشـارع. ونـحذر من ـرور االسالك الـكـهـربـائيـة الـتـابـعـة  اساس 
ــركـبـات في احـتــمـال سـقــوطه اثـر اي عــاصـفـة او عــمل مـتــعـمــد عـلى ا
الشارع او الـسابلـة على الـرصيف وحتدث كـارثة. الـرجاء معـاجلة االمر

وتدارك وقوع ضحايا.
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السـاحة الـعراقيّـة قد تُـوثر سـلبا في
نطقة). االستقرار با

WOM √ …eNł√
كـــمــــا اســــتــــقــــبل صــــالح أول امس
مـــســـتـــشـــار االمن الــــوطـــني قـــاسم
األعـرجـي واكـدا(أهـمــيـة دعـم الـدولـة
وحتقيق سيادتـها في فرض القانون
من خالل األجــهـزة االمـنـيــة وأهـمـيـة
حـمــايــة الــبــعــثـات الــدبــلــومــاســيـة
بـاعــتـبـار ذلك من الــتـزامـات الـعـراق
ــواثـــيق واألعــراف الــدولــيــة وفق ا
ومـنع االعـتداءات عـلـيـهـا ).  والـتقى
رئيـس اجلمـهـورية في قـصـر السالم
بــبــغــداد بـــرئــيس جــبـــهــة اإلنــقــاذ
والـتـنـمـيـة أسـامـة الـنـجـيـفي وبـحث
مـعه تـطــورات األوضـاع الـسـيـاسـيـة

محمد جواد ظريف
واألمـنـيـة في الـبالد. وبـحـسب بـيان
فـقـد أكـد اجلـانـبـان أيـضـا ( أهـمـيـة
تــضـافــر اجلـهــود لـتــهـيــئـة االجـواء
ـبكرة نـاسبة إلجـراء االنتـخابات ا ا
وفق قانون انتخابي عادل ومنصف
يضمن الـتمثـيل احلقيـقي للنـاخب

وتُـحقق شـروط الـنزاهـة والـشفـافـية
ومــنع الــتــزويـر والــتالعـب). وجـرى
خالل الـــلـــقـــاء (بـــحث األوضـــاع في
مـحافـظـة نـيـنوى وضـرورة تـضـافر
اجلـهود لـتـحقـيق األمن واالسـتـقرار
دينـة واحلفـاظ على اإلجنازات في ا
ـتـحـقــقـة بـعـد دحـر داعش وعـودة ا
جــمــيـع الــنــازحــ الى مــنــاطــقــهم
عيشية واطن ا وتلبية متطلبات ا

واخلدمية).
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أعـلـنت دائـرة الـتحـقـيـقـات في هـيـئة
الـنزاهـة العـامـة عن تـنفـيذ مـالكاتـها
في مـكــتب حتـقــيق كـربالء عـمــلـيـتي
ـة ودائـرة ـة الـبـلــديـَّ ضـبـطٍ في مـديـريـَّ

البريد في احملافظة. 
وأشــارت إلى أن فــريـق عــمل مــكــتب
حتقيق كربالء الذي انتقل إلى دائرة
بريد كـربالء قام بإجـراء جردٍ مفاجئ
ة بـالـدائـرة بـعـد أن لـلـقـاصـة اخلـاصـَّ
أورد تـقـرير أحـد فـرق الـرصـد بـقـيام
ـــســؤولـــ عن ــفـــ ا ُـــوظـَّ بـــعض ا
بالغ القـاصة واحلـسابـات بإخـراج ا
ـوجـودة فـيـهـا أيـام الـعـطل لـغرض ا
تـشـغـيـلـهـا مـبـيـنـة انه بـعـد أن تـمَّت
ة جرد القاصـة وتدقيق أوليات عملـيـَّ
ة بالـقـيود والـسحب اإليداع اخلـاصـَّ
ومـسـتـنـدات اإليـداع بـحـضـور مـديـر
فـ ُــوظـَّ ـة وبـعض ا ـعــنـيـَّ الــدائـرة ا
ودعة.  بالغ ا تُبينُ وجود نقصٍ با

وأضـافـت في بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
ـة اجلـرد كــشـفت عن امس إن (عــمـلـيـَّ
وجــود مـبــالغ أخــرى مـســحــوبـةٍ من
ـصارف احلـكومـيَّة بـاحملافـظة أحد ا
وجب صكٍّ لم يتم ذكرها في كشف
ـة احلــســاب الفــتــة إلى أنَّ الــعــمــلــيـَّ
أسـفـرت عن ضـبط مـسـؤول الـقـاصـة

ديرية).  احلصينة في ا
jOK³ð  ö−Ý

وفي عــمـلـيــة ثـانـيــةٍ  (ضـبط أصل
سـجالت الـتـبلـيط  لـألعوام - 2017

ة كربالء; ة بلديـَّ 2020 في مديريـَّ
لوجـود مخـالفـاتٍ في سجل الـتبـليط
تــمــثـلت بــوجــود تـواطــؤ بــ أفـرادٍ
ـديـريَّة ـة في ا ـوارد الـبـشريـَّ بـقسم ا
; بـغـيـة احلـصول عـلى احـ ـسـَّ مع ا
رشى مــقـابـل عـدم تــسـجــيل الـســعـر
احلــقــيـــقي لــلـــتــبــلـــيط). وتــنـــفــيــذا

لــتــوجــيـهــات قــائــد قـوات الــشــرطـة
ـطــلـوبـ من ـتـابــعـة ا االحتـاديــة 
فــــلـــول داعش اإلرهـــابـي والـــقـــبض
عــلــيــهم وتــسـلــيــمــهم إلى الــقــضـاء
لينـالوا جـزاءهم العادل  ومن خالل
سـتـمرة لـقطـعات تـابـعة األمـنيـة ا ا
الــــشـــرطـــة االحتـــاديـــة في كـــركـــوك
ــعــلـومــات اسـتــخــبـاريــة دقـيــقـة و
وتــشـكـيـل فـريق عــمل امـني بــقـيـادة
الــلــواء مــحـمــد جــواد جــعـفــر قــائـد
الـفــرقـة اآللـيـة جــرى رصـد حتـركـات
ـطــلـوب (ف ن ع) والــقـبض عــلـيه ا

بـــــــــعــــــــــد أن ضــــــــــبـط سالح
كالشــنــكــوف بـحــوزته في
قـريـة (الـعـاكـوب) قـضـاء
الـــعــبـــاسي بــكـــركــوك.
وقـــال بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــــــزمــــــــان) امس ان
ــكـنى ابـو (اإلرهـابي ا
جـعـفـر تـسـلم مـنـاصب
قــيــاديــة مــخــتــلـفــة في
تــــنــــظــــيـم داعش عــــمل
خاللهـا ضمن مـا يسمى

واليـة نـيـنـوى وعـمل أيـضـاً
ضـمـن واليـة دجـلــة وقـد تــسـلم

عــدة مـــنــاصب مـــنــهـــا امــر مـــفــرزه
عــســكــريــة ضــمن مــا تــســمـى واليـة
نـيــنـوى لـواء ابـو مــوسى االشـعـري
واصـــيب فـي احـــدى الــــعـــمــــلـــيـــات
اإلرهـابــيـة الـتي اســتـهـدفـت قـواتـنـا
االمـنيـة وعـمل ايـضاً ضـمن الـورشة
ـا تـسـمى والية الـعـامـة للـتـفـخـيخ 
دجـلـة وضـمن واليـة الـشـام الـبـاغوز
فاصل  حـيث  تسليم في ديوان ا
اإلرهـــابي إلى اجلـــهــات اخملـــتــصــة
اصوليا إلكمال اإلجـراءات القانونية

والتحقيقية الالزمة بحقه). 
وأعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة

ة ضـبط  مـسـؤول عن تـنـفـيـذ عمـلـيـَّ
ال في االحتـاد الـعـام لـنـقـابـات الـعُــمـَّ
فرع نينـوى; لقيامـهما بجـباية مبالغ
ـةٍ من أصــحــاب الـعــجالت دون مــالــيـَّ
سـنــدٍ قـانـونيٍّ. الــدائـرة في مـعـرض
ة إلى أن فـريق حـديـثـهـا عن الـعـمـليـَّ
ة حتـقـيـق نـيـنـوى الـذي عـمل مــديـريـَّ
انتقـل إلى احتاد نقـابات الـعُـمَّال في
ُــحــافــظــة تــمــكَّن من ضــبط نــائب ا
ــواصالت رئـــيس نــقـــابــة الــنـــقل وا

واأل

م
الي للنقابة; لقـيامهما بتأليف فرقٍ ا
ةٍ عن كل سـيَّارةٍ  جلـبايـة مـبـالغ مالـيـَّ
ـوصل من خالل تـدخل إلـى مـديـنــة ا
ـــداخل ــة  الــســـيـــطـــرات اخلـــارجـــيـَّ

دينة دون سندٍ قانونيٍّ.   ا
َّ ضـــبط  46دفـــتـــر وأضـــافـت إنه (
جـبـايــةٍ تـبـيَّن بـعــد الـتـدقـيق وجـود
نـقصٍ فـيـهـا إضـافـة إلى عـدم وجود
َّ جـمـعـها دون ة الـتي  ـالـيـَّ ـبـالغ ا ا
ســنــدٍ قــانــونيٍّ وعــدم وجــود تــســلُّم

بالغ).  وتسليم لتلك ا

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ تمكَّن فريق العمل
لـةٍ من ضــبط عـجــلـةٍ صـهــريج مُـحــمـَّ
ـادَّة الــبـنـزين في إحــدى مـحـطـات
تعبـئة الوقـود احلكومـيَّة في منـطقة
ــوصل; ـة في ا اجملــمــوعــة الــثــقــافـيـَّ
لوجـود تالعبٍ في آليـة نقل وتـسليم

نتوج إلى احملطة.  ا
َّ تــــنــــظــــيم وأكــــدت الــــدائــــرة أنه 
ـــ مـــــحــــضـــــري ضـــــبطٍ أصـــــولـــــيـَّ
ـت الـلت ـضبـوطات في الـعمـليـَّ با
ـرتي ضــبطٍ نُـــفــذَتــا بــنــاءً عــلـى مُــذكـَّ
ــتــ وعـــرضــهــمـــا رفــقــة قــضــائـــيـَّ
ــهــمــ عــلى الــســيــد قــاضي ُــتـَّ ا
مــحـكــمـة حتـقــيق نــيـنـوى;
الــــــذي قــــــرَّر تــــــوقــــــيف
هــمـ وفق أحـكـام ُــتـَّ ا
ادَّة 307 من قـانون ا

العقوبات. 
وأعــــلــــنت هــــيــــئـــة
النـزاهة الـعامة عن
صـــدور قــرار حـــكمٍ
دان بسجن أحد ا
ـة جتــهــيـز في قــضــيـَّ
ــــة وزارة الـــــداخـــــلـــــيـَّ
ُتفجرات; بأجهزة كشف ا
إلحداثـه الضـرر الـعمـدي بـأموال
ومــصــالح اجلـهــة الــتي كــان يــعـمل
فيها.  واشارت دائرة التحقيقات في
الـهـيــئـة وفي مـعـرض حــديـثـهـا عن
دان أحلق القـرار الصـادر إلى أن (ا
الـضــرر الـعــمـديَّ بـأمــوال ومـصـالح
اجلــهـة الـتـي يـعــمل فـيــهـا من خالل
ُبرم ُخالفـات احلاصلة في الـعقد ا ا
ـــة وإحــــدى بــــ وزارة الـــــداخــــلـــــيـَّ
الـشركـات لـتجـهـيـز الوزارة بـأجـهزة

تفجرات).   كشف ا
وأضــافت الــدائـرة فـي بـيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امـس إن (حتــريــاتــهــا في
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عن مــنح ســلف أعــلـن مــصــرف الــرشــيــد
لـلــمـتـقـاعــدين تـصل إلى ثـمــانـيـة ماليـ
ـتـقاعـد الـذي يحق له وحـدد عـمر ا ديـنار

 . التقد
كـتب اإلعالمي للـمصـرف في بيان وقال ا
ـتــقــاعـديـن تـصل إلى إن (قــروض ا امس
وحسب ثمـانـية ماليـ دينـار كـحد أعـلى

حدود صافي الراتب الشهري). 
دة ثالثة أن (التعليمات حددت ا وأضاف
أعـوام تُسـدد بـأقسـاط شـهريـة وأن يـكون
العمر احملدد للـتقد ال يتجاوز 75 عاماً
داعـيـاً الـراغـب في نـهـايـة مـدة السـلـفـة)
بـاحلــصـول عـلى الــسـلـفــة إلى (مـراجـعـة

صرف في بغداد واحملافظات).  فروع ا
واعلن وزير العـمل والشؤون االجتـماعية
عــادل الــركــابي عن االتــفــاق مع مــصـرف
الــــرافــــدين  لــــصــــرف راتـب احلــــمــــايـــة
االجتمـاعية شـهرياً بدالً مـن شهرين واكد
الركابي في بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(الدفـعـة القـادمـة سوف يـتم اطالقـها  في
ـقــبل لـشــهـر واحـد 1/ تــشـرين الـثــاني ا

فقط). 
مؤكداً (االهتمام بهذه الشريحة الفقيرة).
وكشف وزيـر الشـباب والـرياضـة االسبق
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عن عـجز بـنحو 23 عبـد احلسـ عبـطان
وازنة تريلون دينار في نفقات الرواتب 
مـؤكـدا حـاجـة الـعـراق الى ـقــبل  الـعـام ا
تــخـطـيط مــحـتــرف لـتـجــاوز االزمـة الـتي
شاريع ستـزيد البـطالـة والفـقر وتـوقف ا

اخلدمية والعمرانية. 
وقـــال عــبــطــان في بــيـــان اطــلــعت عــلــيه
علوات االولية بشأن (الزمان) امس ان (ا
موازنة 2021 تتضمن 52 ترليـون دينار
رواتب لـلــمـوظـفـ و13 تــرلـيــون ديــنـار
رواتب لـلــمـتــقـاعـدين و4 تـرلـيــون ديـنـار
ستحقات شبكة احلماية االجتماعية و3
تـرلـيـون ديـنـار لـدعم الـشـركـات اخلـاسرة
و14.4 تريـليـون دينـار نفـقات حـاكمة اي
مــا يــبــلغ مــجـمــوع ذلك  86.4  تــرلــيـون
ديـنار سـنـوياً عـبـارة عن نفـقـات الرواتب
واشار واالجور واحلاكمـة  واجبة الدفع)
ـــتــوقــعــة في الى ان (صـــادرات الــنــفط ا
وازنـة العـامة لـلدولـة بعـد خصم نـسبة ا
الــتــخــفـيض الــتي فــرضــتــهـا اوبـك عـلى
ـئــة مع سـعـر اعـضـاءهــا الـبـالـغـة 13 بـا
ـوازنـة بـرمـيل الـنـفط الـذي سـيـقـيـد في ا
40 دوالر لـلــبـرمـيل الــواحـد هي بــنـسـبـة
وازنة عـند عتبة 43,200 94في تمويل ا
مـــــلـــــيــــار دوالر اي  51,408تـــــرلـــــيــــون

وتابع (يُضاف الى ذلك بحدود 12 دينار)
ترليون ديـنار ايرادات غيـر نفطيـة ليكون
اجملـموع  63,408 تـرلـيـون ديـنار اي ان
هنـاك عـجز قـرابة 23 ترلـيـون دينـار فقط
بــنـفــقــات الـرواتب الــتي تــسـتــهـدف 8.2
مــلـــيــون مـــواطن من اصل 40 مــلـــيــونــا
اجـمـالي عـدد الــسـكـان فـضال عن اضـافـة
التخـصيصـات التشـغيلـية واإلستـثمارية
وتــابع ان (الـعـراق بــحـاجـة الى الــعـجـز)
مــاســة الى تــخـطــيط مــحــتـرف لــتــجـاوز
الـيـة والتي سـتـزيـد من البـطـالة األزمـة ا
والـــفــــقـــر وضــــعف اخلــــدمــــات وتـــوقف

شاريع العمرانية).  ا
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الـية موعد تسلم قانون وحددت اللجنة ا
ــوازنـة الـعــامـة لــلـعــام اجلـاري.وذكـرت ا
اللجـنة في بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
بعد (تـأكيد الـلجنـة عدم إستالمـها قانون
اوضح ـوازنـة من احلـكـومـة حـتى اآلن  ا
ـان  ان السـلـطة ـثل احلكـومـة في البـر
ـوازنـة الـتــنـفـيـذيـة عـازمــة عـلى ارسـال ا
خـالل االســـبـــوع احلـــالي فـــور انـــتـــهـــاء

مجلس الوزراء منها). 
ووجــــهـت الــــنــــائــــبــــة ايـــــنــــاس نــــاجي
ـكــصـوصي كـتــابـاً الى رئـاســة مـجـلس ا

النواب مطالـبة فيه بإدراج تعـي الطلبة
ـوازنــة احلـالـيــة.ونـصت االوائل ضــمن ا
عـلى ـكصـوصي الـوثـيـقـة الـصـادرة عن ا
انه (انطالقا لدورنا الرقابي والتشريعي
واهتمامـا منا لشريـحة الكفاءات الـعلمية
ومن اجل تعيـ وتشغـيل الطلـبة الثالثة
ــــثـــلــــون مــــســــتــــقــــبل االوائل الــــذيـن 
يــــرجـى الـــــتــــفـــــضـل بــــادراج الـــــعـــــراق
ـالــيــة الالزمــة ضـمن الــتــخـصــيــصــات ا
وازنة االحتادية لـتعي الطـلبة الثالثة ا
ــشــمـــولــ بـــقــانــون تـــشــغــيل االوائل ا
اخلريج األوائل رقم 67 لسنة 2017). 
كـــشف مــصــدر نـــيــابي عـن ابــرز فــقــرات
ـــوازنــة الــعــامــة لــلــبالد لــلــعــام 2020 ا
مشـيراً إلـى صرف مـكافـأة نهـاية اخلـدمة
وتفـعيل اجازة نتـسبي اجليش الـسابق

  . اخلمس سنوات للموظف
ـادة 12/ ثــانـيــا من ــصــدر إن (ا وقـال ا
ـوازنــة الـعـامــة نـصت عــلى أن حتـتـفظ ا
ــمـــولــة ذاتــيــا ــؤســســات اخلـــدمــيــة ا ا
الك لـتــثـبـيت الــعـقـود بــشـواغـر حــركـة ا
حــسب االســـبــقــيــة) ولــفت الى ان (32/
ــوازنـة تـنص عــلى أنه يـحق ثـانــيـا من ا

مؤشر اسعار
النفط

عبد احلس عبطان

تـــضـــررا فـي الـــوظـــائـف والـــنـــمـــو
االقـتــصـادي. وحـسب اخلــبـراء فـإن
ـتوقع نـتـيجـة تـوقف السـيـاحة أن ا
تـــرتـــفع حـــاالت الـــصـــيـــد اجلـــائـــر
ــئـة من والـنـهب. ومع إغالق 90 بـا
ي نتيجة الوباء مواقع التراث العا
فــإن الــتـراث الــثـقــافي لــلــبـــــشــريـة
مـعــرض لـلـخــطـر في جـمــيع أنـحـاء

العالم. 
وتُـظـهـر بـيـانـات مـنـظـمـة الـسـيـاحـة
ـتــــــــحدة ـية الـتـابـعـة لأل ا الـعـا
أن مــا بـ 100 إلى 120 مـــلــــيـــون
وظـيـفـة سـياحـيـة مـبـاشـرة مـعـرضة

للخطر. 
وتـــفــبـــد االحــصـــاءات الــدولـــيــة ان
الـــســيــاحـــة  تــوظـف واحــدًا من كل
عـشـرة أشـخـاص عـلى وجه األرض.
تحدة للتجارة كما ان مؤتمر األ ا
والـتـنـمـيـة قـدر خـسـارة مـا بـ 1.5
ائة من الناجت احمللي إلى 2.8 في ا

ي.  اإلجمالي العا
وألول مـــرة في األربـــعــ عـــامًــا من
ي لن يتم تاريخ يوم السيـاحة العا
رعــايـة االحــتـفــال الـرســمي من قـبل
دولـــة عــــضــــو واحــــدة فـي وكــــالـــة
ـتـحـدة مـتـخـصــصـة تـابـعـة لأل ا
ولكن من قـبل دول كتـلة مـيركـوسور
(األرجـنــتـ والـبــرازيل وبـاراغـواي
وأوروغـواي  مـع تـشــيـلي كــمـراقب

الذي سيعمل كمضيف مشترك).  
ويـــجـــســـد هــــذا االتـــفـــاق الـــذي 
االحــتــفــال به بــشــكـل مــشــتـرك روح
الـتــضـامن الــدولي الـتـي تـسـري من
خـالل الــســـيــاحـــة والـــتي اعـــتــرفت
ــيـة بـأنـهـا مــنـظـمـة الـســيـاحـة الـعـا
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بـدعـوة من الهـيـئـة الـعامـة لـشـركات
السفر والسـياحة في العراق  خرج
مــديــرو ومـوظــفــو شــركـات الــســفـر
والـسـيـاحـة ومن جـمـيع احملـافـظات
بوقـفة احتـجاجيـة سلـمية حـضارية
نـاسبـة يوم وذلك في صبـاح االحـد 
ـي  في ســـاحــة الــســـيـــاحـــة الـــعــا
الـفـردوس بـبـغـداد بـالـقـرب من مـقـر
رابطـة الـسفـر والـسيـاحـة في شارع

السعدون. 
مثل عن وشهدت الوقفة حـضورا 
الــشــركـــات الــســيـــاحــيـــة من كــافــة
احملــافــظــات إليــصــال صــوت كــافــة
الشركات التي تضررت من تداعيات
جائـحة كـورونا ومـا حلقهـا من بالغ
االثر نتيجة توقف احلياة الطبيعية
والــســفــر حـتى وصـل اغـلــبــهــا حـد

االفالس . 
ونــاشــد احلـــضــور رئــيس مــجــلس
الوزراء مصطفى  للـنظر بجدية الى
مطالب الشركات السـياحية ودعمها
بــقــرارات جــريــئــة في هــذا الــظـرف
ـثــلــ عـنــهـا الــصــعب ومــقـابــلــة 
ـشـاكـل والـعـقـبـات لالسـتــمـاع الى ا
وتسليم البـيان اخلتامي الذي صدر
ـثليها في باتفاق كـافة الشركات و
رابـطة الـسـياحـة والـسـفر بـالـعراق.
وتــعـــد الـــســـيـــاحـــة من بـــ أكـــثــر

الـقــطـاعـات تـضــرراً من كـورونـا في
انـحـاء الــعـالم حـيث تــوقـفت مـعـظم
الـشركـات الـسيـاحـيـة ومنه الـبـلدان
الــعــربــيــة وخــاصــة الــتي يــعــتــمــد
اقتصادها عـلى السياحـة مثل لبنان
ــغــرب ومــصـــر واالردن وتــونس وا
وكذلك السياحة الدينية في العراق.
لــبـنــان الـتي اشــتـهــرت بـانــهـا بــلـد
ســيـاحي تــعــاني من تــوقف وصـول
السواح بسبب انتشار وباء كورونا
وانـفــجـار بــيـروت الـذي دمــر  مـرفـأ
ساكن فهجرها بيروت والكثير من ا
اهلـها اضافـة الى انهـيار اقـتصادي
وانـخفـاض شـديـد في سـعر الـعـمـلة
اللبـنانـية (اللـيرة) وارتفـاع االسعار
و خالفـات ســيـاسـيــة ادت الى شـلل
في مـؤسسـات الـدولة وعـدم االتـفاق
عـلى تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة تـنـقـذ
البلـد من حرب اهلـية محـتملة. وفي
شــتـى انــحــاء الــعــالم أدت الــقــيــود
فـروضـة علـى السـفـر واالنخـفاض ا
ـسـتـهـلـكـ إلى ـفـاجئ في طــلب ا ا
انـخــفـاض غــيـر مـســبـوق في أعـداد
ـا أدى بدوره الـسـيـاحـة الـدولـيـة 
إلى خــســائــر اقــتــصــاديــة وفــقــدان

الوظائف. 
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وفي الوقت نفـسه فان الـدول األكثر
اعتمادًا عـلى السياحة سـتكون اكثر

ضرورية للتعافي. 
ـية وتـتـوقع مـنظـمـة الـسـياحـة الـعـا
عـــودة الـــســـيـــاحـــة احملـــلـــيـــة قـــبل
الـسـياحـة الـدولـيـة إذا تـمت إدارتـها
ـكن أن يــفـيــد هـذا بــشـكل جــيــد و
اجملتـمع الـريفي ذلك ان الـشـباب في

اجملــتـمـعــات الـريـفــيـة أكـثــر عـرضـة
للبطالة ثالث مرات. 

وان الـسـيـاحــة هي شـريـان احلـيـاة
حـيث تـتـيح لـلـشـبـاب فـرصـة لكـسب
لـــقـــمـــة الـــعـــيش دون احلـــاجـــة إلى

الهجرة.

WH∫ منتسبو شركات السياحة في وقفة مطلبية Ë
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ــة قـــادت إلى أن الـــشـــركــة الــقـــضـــيـَّ
ُـجـهـزة هـي شـركـة وسـيـطـة وغـيـر ا
ُـتـفـجـرات مُـتـخـصـصـةٍ في مـجـال ا
َّ خــارج حـدود كــمـا أن الــتــجـهــيـز 
ُـتَّفق عـليـها ولم تـقم الشـركة ُدَّة ا ا
ــنــشــأ والــقـوائم بــتــقــد شــهـادة ا
ـة فـضـالً عن تـســلُّم بـعض الــتـجـاريـَّ
ا األجهـزة بنـوعـيَّةٍ ومـنشـأٍ مُخـالفٍ 

ورد بالعقد). 
W¼«eM « U¹UC

وأوضــحت أن (مـحــكـمــة اجلـنــايـات
ة بقضايا الـنزاهة في بغداد ُختصـَّ ا
ُقصريَّة وصلت إلى القناعة التامَّة 
ـهم بــعـــد اطالعــهـــا عــلى األدلــة ُـــتـَّ ا
ُـتـمــثـلـة ـة ا ُــتـحـصّــلـة في الــقـضـيـَّ ا
ــمــثل الـــقــانــوني لــوزارة بـــأقــوال ا
الداخـلـيَّة الـذي طـلب الشـكـوى بحق
ُتَّهم إضـافة إلى التـحقيق اإلداري ا
اجلــاري في مـــكــتب رئــيس الــوزراء
ُتـضمن وجـود فسـادٍ ماليٍّ وإداريٍّ ا
ــال الـعــام وقـريــنـة تــسـبَّب بــهـدر ا

ُتَّهم).   هروب ا
ـنت أن (احملــكــمــة قـرَّرت احلــكم وبــيـَّ
ُـدَّة ُــدان بــالـســجن  غــيـابــيــاً عـلى ا
سـبع سـنــواتٍ اسـتـنـاداً إلى أحـكـام
ادة 340 من قانـون العـقوبات مع ا
إصـــدار أمـــر قـــبض وحتـــرٍّ بـــحـــقه
نـقـولة وغـير وتأيـيـد حجـز أمـواله ا
ــنــقــولــة وإعــطــاء احلـق لــلــجــهـة ا
تضررة للـمطالبة بـالتعويض أمام ا
ة بعـد اكتـساب الـقرار ـدنيـَّ احملاكم ا

للدرجة القطعيَّة). 
وبـعد مـنـاشـدته عـبـر وسائل اإلعالم
تــواصـلت الــهــيـئــة وجـهــاتٍ أخـرى;
بـسـبب ادعائـه فقـدان أمـوال نـتـيـجة
ة إلحـدى اشـتـراكه في مـزايـدةٍ عـلـنـيـَّ
ة فـي بـابل اجلــمــعــيـات الــتــعــاونــيـَّ
ة تـواصـلت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـاديـَّ

ــســتـثــمــر الـذي تــبــ أنه كـان مع ا
عــرضـةً لـلــخـداع والــتـزويــر من قـبل
ـــــــــدانــ في ــتــهــمــ وا بــعض ا
ــال قــضــايــا فــســاد وجتــاوز عــلى ا

العام. 
وأشــارت الــهــيـئــة في بــيــان تــلــقـته
(الزمان) امس إلى أن (مكتب حتقيق
بــابل الــتــابع لــهــا ســبق له أن نــظم

العـديد من عـملـيات الضـبط التي 
مـن خاللــــهـــا إعــــادة أراض عــــائـــدةٍ
للدولة  نقل ملكـيتها إلى جمعياتٍ

ة بـطرق غـير قـانونـيَّةٍ إذ  تعـاونيـَّ
ةٍ بإعـادة تلك إصدار قـراراتٍ قـضائـيـَّ
العـقـارات إلى الدولـة  واحلـكم على
ـتـجـاوزيـن عـلى الـقـانـون وشـاءت ا
ــسـتــثـمـر الــصـدفــة أن يـكــون هـذا ا
عــرضـــةً  لـــتــلك الـــعـــمــلـــيــات غـــيــر

القانونيَّة).  
وأبـــدت الــهـــيــئـــة (لـــلــمـــســـتــثـــمــر
اســتـعــدادهـا لــتـقــد أيـة مــسـاعـدةٍ
ــكـنــةٍ إذ بــادرت إلى االتــصـال به
ودعـــوته إلى لـــلــحـــضــور إلـى مــقــر
مـكـتب حتـقــيق الـهـيـئـة بـاحملـافـظـة;
مكنة وفق ساعدة ا لغرض  تقد ا
مـــحــددات الـــقــانــون وتـــدوين  أيــة
إفاداتٍ جديدةٍ لقـضيته التي مازالت
قـــيــد الـــتــحــقـــيق بــإشـــراف قــاضي
الــتــحـقــيق اخملــتص فــيــمـا يــتــعـلق
بـادعـاء تـعــرضه إلى حـاالت ابـتـزاز;
ـنـاسـبـة). بـغـيـة اتـخـاذ اإلجـراءات ا
وكانت الـهـيئـة قـد أعلـنت عن صدور
حــكم بــحــبـس مــعــاون مــديــر دائـرة
الــتـســجـيـل الـعــقـاري في مــحـافــظـة
بــابـل; إلقــدامه عــلى تـــســجــيل أحــد
العقارات العائدة لبلديَّة احللة باسم
االحتاد احمللي للـجمعيـات الفالحيَّة
في احملــافـــظــة بـــصــورةٍ مـــخــالـــفــةٍ

للقانون.

للـمتـعاقد بـاجر يـومي إنهـاء عقـده مقابل
مـكافـأة مـالـية بـراتب ثالثـة أشـهر عن كل
ادة21/ ثـالـثا كـمـا نصـت ا سـنـة خـدمـة 
ــئـة من ايـرادات عـلى تــخـصـيص 50 بـا
وتابع ان نـافذ احلـدودية لـلمـحافـظات) ا
ادة 37 تضـمنـت صرف مـكافـأة نهـاية (ا
نتسبي اجليش السابق على أن اخلدمة 
ال تتـجاوز الدفـعة الـواحد على 10مالي
ــصــدر الــذي اكــد ان وبــحــسب ا ديــنــار)
ـوازنة احلـالـيـة ستـشـهـد اطالق أوامر (ا
احــتــســـاب الــشـــهــادات أثــنـــاء اخلــدمــة
وتــعـديل الــعـنــوان والـدرجـة الــوظـيــفـيـة
كــمـا تـضـمـنت والـعالوات والــتـرفـيـعـات 
ادة 32 تفـعـيل اجازة اخلـمس سـنوات ا
بـــــراتـب اســــمـي ومـــــا زاد عن اخلـــــمس

سنوات بدون راتب). 
ــالـيــة جـراء ــوازنـة ا ولم يــقـر الــعـراق ا
اسـتقـالة احلـكـومة الـسـابقـة مـطلع الـعام
اجلاري حتـت وطأة احـتـجاجـات شـعبـية
ومن ثم تفشي وباء كورونا غير مسبوقـة
فـي الــبالد الــذي تـــســبب بــأزمـــة مــالــيــة
جنــمت عن انــخـفــاض كــبـيــر في أســعـار

النفط.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
ا قيل : قد

لكل ساقطةٍ القِطة
ومن مصاديق ذلك :

ان هناك من امـتدح احلجّاج اجلبّار السفّـاح الطاغي - والذي وصف نفسه (باحلسود
احلقود)

قالت : األخيلية :
اذا هبطَ احلجّاجُ أرضاً مريضةً

تتبع أقصى دائها فشفاها
شفاها مِنَ الداءِ العُضال الذي بها

غالم اذا هزَّ القناة ثناها
تقول هذا في الوقت الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز عن احلجّاج :

" لو جاءت كل أمة بجبّارها وجئناهم باحلجاج لغلبناهم "
وهـكذا تـنكـشفُ طيـنةُ مَنْ ال حـريجـة له في الـدين  وليس له من الـرزانة واحلـصانـة ما

نعه من اإلسفاف ...
-2-

ـقـبـور (ابن الـعــوجـة) يـتـغـنـون بـأمـجـاده ويـسـمـونه ومـازال بـعض يـتــامى الـدكـتـاتـور ا
) غـير عائب بكل جرائـمه ومظالِمِه التي أنست الـطغاة السابقـ عليه جميعاً  (شهيداً

وكما قلت فيه :
بالنارِ يحكمُ واحلديدْ
) العنيدْ جبّارُ ( بغدادَ
فاق الطغاةَ فال يُقاسُ

بِهِ قد أو جديدْ
-3-

يـقول بـعض مَنْ وصـفه بـالـعـظيـم  انّه لم يكـن ال يبـالي بـالـدمـاء واالرواح على االطالق
!!..

ولـو لم تـكن له االّ هـذه الـنـزعــة الـدمـويـة لـكـفـتـنـا فـي إدراجه في الـقـائـمـة الـسـوداء من
السلطوي الطغاة .

-4-
وت قبـور (علي حسن اجمليد) يعلـن بانّ القائد الضرورة يأمـر بالتعذيب حتى ا وكان ا

!!..
يقولها علناً وصراحةً وبال خجل وال حياء

ومن هنا :
هانت حرمة الدماء عند أتباعه جميعاً .

ثابة قتل البشرية جمعاء مع أنَّ قَتَلَ انسانٍ بر واحد هو 
قال تعالى :

( (مَنْ قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في األرض فكأنَما قَتَلَ الناس جميعاً
-5-

قابر اجلماعية تبرأ منه الشريعة وتبرأ منه القيم االنسانية كلها . ان صاحب ا
قابر اجلماعية التي ال يستطيع انّ جثث اآلالف من االطفال والنساء تَمَّ اكتشافها في ا

أحد احصاءها  ولم يتم حتى اآلن اكتشافها جميعاً ..!!
والسؤال اآلن :

بـايّ ذنب قُـتلَ االطـفالُ وهم ال يـفـهـمون مـعـنى الـسيـاسـة لـيُقـال عـنهـم انهم مـعـارضون
للسلطة ?!

-6-
والغـريب أنَّ بـعض مَنْ يُـثني عـلـيه هـو من جمـلـة احملـكومـ بـاالعدام مـن قبل مـحـاكِمِه

الصورية ...
-7-

انّ الـذين جتـري عــلى ألـسـنـتـهم الـكــلـمـات الـنـابـيـة بـحق خــالق الـكـون الـعـظـيم وقـادة
االسالم الـعـظـمـاء ال أحـد يـحــاسـبـهم في أيـام عـهـده االسـود ولــكنَّ الـذي يـتـهـكم عـلى
ـزاح يُـقـتل دون هوادة  كـمـا هـو احلال مع ولـو علـى سبـيل الـنـكته وا الـصـنم الـكبـيـر 
ـرحـوم الــدكـتـور اسـمـاعــيل الـتـتــار - وهـو من كـبـار االطــبـاء الـعـراقــيـ اخملـتـصـ ا

باالمراض اجللدية –
وكانوا قد زرعوا في بيته أجهزة التسجيل ..!!
-8-

قبور لم يـسلم منه كبـار رفاقه القياديـ في احلزب فضالً عن غيرهم  ان الدكتـاتور ا
حيث كان يريدهم ان يكونوا عبيداً لهم ويأبى االحرار واحلرائر ذلك ..

-9-
ـعـروف  –انّ من حتــوم حـولـه الـشــبـهـات يــقـول صــبـاح احلــمـداني  –ضـابط االمـن ا

ويستدعى للتحقيق وال يتضح دليل على ادانتِهِ  يكتب في ملفه :
يـطـلق ســراحهُ وفق الـسـيـاق والــسـيـاق هـو أنْ يُـقــتل بـعـد ذلك بـأيـةِ

طريقة فقد تدهسه السيارة او يغتاله مجهولون ...
-10-                                             

شاعر الـعراقي هو تلك الـنغمة النشاز انّ أكبر اسـتفزاز 
ــقـبـور وهم الشك الـتي أعــتـاد عـلـيــهـا أيـتـامُ الــدكـتـاتـور ا
مـحـشـورون مـعه في الـدرك األسـفل من الـنـار  ولـيس لـهم

في دنياهم اال العار واالحتقار .

بغداد
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وأبن حسبٍ وما قـاطعة "نـتفـلكس"بسـبب فيـلم "كيوتـيز") وأني مـتعـلم وما أنا بـبذيئِ حـرفٍ
فـلرُبَـمـا هي زفرة تـفـلَّتَت فـفَـلَتت من كـيسِ خـلجـاتٍ لي أصـابهـا اخلرف? كنتُ ثـقـيلَ طرفٍ
رغم أني أمـقت كل عذرٍ وأبغض فأراني أطلـبُ العذر فـيمـا هو آتٍ من كَلمٍ عـلى غيـر عُرف

كلَّ معتَذِرٍ وما حواه من صرف. اإلعتذارُ عيب إن قلَّ أو  إن كَثُرَ وما هو بترف.
وسواء عـليـها ـقاطـعةٍ عـربـية بـ ح وآخـر لسـلـعةٍ أجـنبـيـة كم هي مـستـهـجنـة الدعـواتُ 
وقد يعلمون ألّا وجود لـبضاعةٍ غيرهما في أرجاء أكانت غربيـة باريسية أم شرقية صيـنية
تصدرِ البريـة . أشعر- وهو شـعور خاص بي- انـها دعوات أشـبه بدعوةِ جـرذِ مسكـني ا
-بَـعلَ أختِهِ ّا قـتـلتُ صـهـرَهُ يـومَ أن وقفَ خـطيـبـاً في عـشـيـرته تغـشـاهُ احلـمـيّـة  لـلقـضـيـة
بـعد ان هبط مداسي األيسر على ن مداسي على رأسه الفتيّة اللعوب الـبغيّة وسحقتُ بـأ
واقف تـنطعِ ذي احلـميّة فمـا عاد له من سـبل هرب جـليـة فإذ بـهذا اجلـرذ اخلطـيب ا ذيـله
وإذ هـو يـخـطب بـشـمـوخٍ في قـبـيـلـتِهِ ـسـتـهـلك خـلف داري الـبـهـيــة  عـلى إطــارِ سـيـارتي ا
ومسِ الـبغيـة و من كدرةِ و قـذارة مياه حتت لـطمِ ونيـاحةِ أخـتهِ ا ـتكدرة وجـوههـا الغـبية ا

نزلي ومنزل جاري اخللفية :  اجملاري 
قاطـعوا كل ماينزل [ إستـفيقوا أيـها اجلرذ النجب فقـد طما اخلطب حـتى غاصت الركب
اليـنـا من طعم هـذه الدار الـظـالم أهلـها الـصـخب. أال قبح الـله مالـكَ الدار الـوسخ احلقـير
ماوجدنا عنده اال الظلم والقهر والـنصب  فتارة يحرقنا بنفطٍ بال داع وال اجملرم الغضـب 
ـصـائـدَ كــأنـنـا لـهـا وتـارة يــغـرقـنـا بـســمـوم  دون إنـذارٍ و العـتب وتــارة يـسـرقـنــا  سـبب
نـاهـيك حـ يـفـرق ظـهـورنا ـا في يـديه من أنـعلٍ أو كـتب وأخـرى يـخـرقـنـا قذفـاً  احلـطب
بل مـاسلم من ظـلمه حـتى ضيـفنـا وشقـيقـنا جـرذ الشام بعـصاه اخلـيزران الالسع الـتبب
وال جـرذ الـيـمن نـحـيـف الوجـه ذو قـاتٍ وذو نُدب وال جـرذ الـصـفـيف الـشـعـر كـأنه شـهب
الــسـودان عـفــيف الـنـفـس ذو لـغـو و ذو جـلـب  وال جـرذ لـيــبـيـا ثـقــيــــ ..]. وتـوقف اجلـرذ
فهو يزعم اخلطيب عن الكالم لـيكفـكفَ بطرف ذيله بـأنَفَةٍ وكبـرياء دمعـات في عينيه صـبب
وإن هـو اال مـنـافق أسس الـطـاعـون واجلـرب. واه! ـتـمـرس الـصـعـب أنه الـعـظـيـم فـيـهم وا
َ يـقـاطـعني ,كـلـمـاتٍ لـيست أجرذي يـقـاطع مـخـلـفاتي? كـيف ذاك! ويُـسـمـعـني جرذي حــ
ـاءُ األســودُ في جــفـنـيه يـشــمخ خـلف داري لــيـزرع في عـشــيـرته اآلهــات. وا كـالــكـلــمـات
ـقـاطـعـةٍ جــرذيّـةٍ جملـاري وحـتى يـتـســاقـطُ زخـاتٍ زخـات (أفـلــلـجـرذ جـفـون?). يــحـمـلــهـم 
أسـخر من تلك احلـمالت. يحمـلُ سبـعـةَ عنـباتٍ بيديـهِ الشُـرفـات وأنـا كالعـمالقِ ب يـديهِ
..يـهــددني! وهـو أحـول ال يـجـيـد  حـتى الـنـظـرات. وحُـزمــةَ كـرّاث وتَـمـرات.يـهـددني حـربــاً
يخـبـرني أني قاتلـهُ ومنبع كل اآلهات وبـأنـي لغز وبأني أحقرُ مـا شاهدَ من لوحات. يروي
نـطق واحلرمـات. كلمـاتٍ تقـلـبُ تاريـخي جتعـلني قـرصاناً في أشيــاءَ تدوخــني تنـسيـني ا

حلظـات. يبني لِبَنِيهِ وأهله  قصـراً من وهـمٍ اليسكنُ فيهِ سوى حلظات.
.. أعودُ لطـاولـتي فال شيءَ معه.. إال كلمات وعذرا  يا قباني. وأعودُ

إثر حملة وإنـا أجاهد لـقيـلولة في فـسطـاسي كـانت تلك زفرة تـفلّـتت سريـعا على قـرطاسي
لـتغـريدة  في تـويتر: هـو حسـاب أفرغ فـيه وسواسي وأهـرع إليه هـرباً من خـناسي. زفرة
ـقـاطـعـة "نـتـفـلكـس" بسـبب فـيـلم "كـيـوتـيـز" مـثـير لـلـجـدل لـكـنه فـيـلم حـلو إثـر دعـوة تدعـو 
ـشـاهـدته ولو كـنت عـنه غـافال أو مُـتَـناسي .واحلقَّ احلقَّ و(فـنتـاسي). هي دعـوة تُـحـفزُك 
ال تكمن إلّا في أمر واحد فقط و الغيره قـاطعة احلقَّ كي تسترد األمة كرامتها أقول: إنّ ا
مطلقـا :( أن نعودَ لرجولتنا وجذور أنَـفَتِنا األولى وتلك تبدأُ من مقـاطعة ضَحِكنا الرخيصِ
لـطُرفـةِ مسـؤولِـنا  احلـكـوميّ العـويص أو رب عـملٍ  أهليّ لـكـسب رزق منه بـال تنـقيص. ال
نـقهقه حـتى وإن كانت طرفـته قوية وجـزلة بتلـخيص لن نضـحك لها كـما يضـحك الضفدع
. رُفِعَتِ االحالمُ وخَـفَّتِ النُطُفُ فـما عـادت ثقيـلة أصيـلة بل ال شغل لـها إثرَ كل والـنسـناسِ
ح اآلن جرذي (اخلطيب) ينظر الي . وعذراً فهـا أنا ذا أ نائبـة ٍاال ضرب أخماس بأسداسِ

بـتـذللٍّ من طرفٍ خـفيّ حـال كتـابـتي هذه الـزفـرة! حاقـد عـليَّ هوَ
ـضغ خــيـارة طــرشيٍّ مــخـلل وَصَــلَـتْهُ من مــجـاري رغـمَ أنه 
ـيتة تتـبعها منزلي سـأختم مقالـتي ألهجمَ علـيه في مطاردة 

قاطعةٍ جديدةٍ ساذجةٍ مقيتة ! دعوة منه في قومه 
ولكن: ال خيارَ له إلّا  خياراتي اخملللة .

مقاطعة!
أَوَجرذ ويقاطع!

عادل الركابي
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حصل فيلم "ذي نيست" للمخرج شون دوركن امس عـلى عدد من جوائز مهرجان دوفيل للسينما
ـمثلة الفرنسـية فانيسا بارادي.ونال "ذي األميركيـة التي أعلنتها رئـيسة جلنة التحـكيم الرئيسية ا
نيـست" الـذي يـتنـاول قـصـة "تفـكك عـائلـة" جـائـزة جلنـة الـتحـكـيم الـكبـرى وجـائـزة النـقّـاد وكذلك
واهـب النـاشـئـة بالـتـساوي مـع فيـلم "ذي اسـيـستـنت" وهـو أول فـيلم حصل عـلى جـائـزة جلنـة حتـكـيم ا

لكيتي غرين ويتناول التحرش في العمل. 
أمـا جـائزة جلـنة الـتـحكـيم الـتي ترأسـتهـا فـانيـسا بـارادي فـفاز بـها كل مـن فيـلمَي "فـرست كـاو" لكـيلي
ـستـقلـة و"لوريـلي" بـاكورة أفالم سـابريـنا دويل.وتـنافس 15 رايـكارد أحـد وجوه الـسيـنمـا األمـيركـية ا

هرجان بينها ثمانية أفالم من إخراج نساء. فيلماً في مسابقة ا

رسالة باريس
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تلفّتُ في كل ضوءٍ أراها 
كنتُ أنهلُ منـها رحيقَ الندى ..

وهي ذائبة في النبيذ 
وفي شهدهِ وشذاها

يـــا لـــذاك الـــزمــــــــان اجلــمـــيل
غنمناهُ ..

اً في صباها  كان لنا غا
.....

يا.. لذاك الشتاءْ  ..
عتّق..?  كم تذوّقت فيه ا

 مـــــا زال حتـت الــــلـــــســـــــــــان
يُغَنّي 

اسألوها 
فاتنَ شاة تعدُّ ا اذا عُـُونُ ا
 في جسدٍ مشرٍق بالنهارْ

هل ألن خــطـاهــا عــلى الــغـصن
مآلنة بالثِّمَارْ

ــاءِ أم ألن الـــعـــطــاشــى عــلـى ا
 ? نارْ
....

ّا  صعدتُ  .. وفي الفجر 
نَزَلْتُ إلى البحر قالت:

وجِ  تبقى وحيداً أغرْ مع ا
ولـس ســـواك يـــضيءُ بـــأحالمه

الرملَ
ــيــاه   ومـا مِن حـ يــنــاجي ا

خبرْ
أحــبّك حــتى تــفــيضُ الــيــنـابــيع

وجداً 
 ألنَّ احملبِّـَن نبضُ احلجرْ

....
 ..أفقتُ على عزفِ  تـلويحةٍ من

يديها  مع الفجر قبل األوانْ 
 شــمــمتُ نــســيم الــضــفــيـرة ..

كيفَ أراها ? 
أرى وجــهـهــا الـشــمس  إمـرأةً

من جُمانْ
لها  البحر  ـَسْكُتُ  ح تمرّ 
أثمة سرّ ..?  لتصبح ذِكْرَى 

ونحن وحـدَـنِ كُنّا 
.. نكفكفُ دمعَ  احلنانْ

 .....
ساُــدـكِ نزف  نُعاس األماني

 على بردةٍ للغجرْ
واَـدْعُوكِ للعوم

 في موجةٍ تستبد العواصف
في القُرّ نُمضي الشتاء 
طرْ على النار حتتَ ا

.......
 لـــيـس مِن قـــمـــرٍ في الـــســـمــاء

سواها ... 
ولي رشفة من نبيذٍ 

تـعتّق في خـدها حـ ألثمُ فـاها
 ..

كنت أسفحهُ ..
 واذا تعتع السُكر رأسي 

واُـشاركُهُ في الغناءْ
....

رنَّ في أذنـي صـوتـهـا مـن بـعـيـد
..

فأيّة ذكرى حتلّ ..
لترفو السن بخيطٍ حرير 

ثم تــبــعث عُــمــراً من الــذكــريـات
وفيها 

 استعدتُ احلوار األخيرْ 
هي في كلّ أغنية  في األثير 

وأنا اآلن وحدي أغني 
وال طـائـر في الـصبـاح يـبـشرني

ُنى اَـو يعـد إليَّ العبـر. با
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ديـنـيـة اثـنـيـة خـالـصـة تـعـضـد
ــــســــار في تــــعــــزيــــز حــــرف ا
االنـــكـــفـــاء عـن كل تـــوجـــهـــات
اجملــــتـــمـع نــــحــــو الــــشــــعـــور
بــالـقــومــيــة الــعــربــيـة.  ولــكي
تـتبلـور عمليـة التصـنيع بشكل
نهـائي ما كـان لالعب االمريكي
اال ان يقـوم بـخطـواته االخـيرة
لـلـوصـول الى عــمـلـيـة االنـتـاج
عـنـدما ذهب عـلى دعم تـأسيس
كــيــان ارهــابي مــدعــوم مــالــيـاً
وتــكــنـــلــوجــيــاً ولـــوجــســتــيــاً
واعالمـياً تـوازي قدراته قدرات
الـــدولـــة بـــكل امـــكـــانـــيـــاتـــهــا
الـعـسـكـريــة الـذي اطـلق عـلـيه
اسم تـنـظـيم الـدولـة االسالمـية
في الــــعــــراق والــــشــــام داعش
تــمـكن في تـاريخ 2014/6/10
مـن قــــــــــضـم ثــــــــــلـث االراضـي
الـــعــراقـــيـــة واضـــحت بـــغــداد
مــــهــــددة بـــاالنــــهـــيــــار في ظل
انكسـار عسكري نـتيجة حاالت
ـالـي واالداري الـتى الــفــســاد ا
ادت الـى اضـــعـــافه تــــتـــطـــلب
احلـــــاجــــــة الى وجـــــود قـــــوى
مــســانــدة عــلى اثــرهــا صــدرة
فــــتــــوى اجلــــهــــاد الـــكــــفــــائي
ـــرجع الــــشـــهـــيــــرة من قـــبـل ا
االعلى السيد علي السيستاني
الـتي تمـخـضت عنـهـا مجـاميع
ـتـطوعـ الذين قـاتـل ا من ا
لعـبوا دوراً كبيـراً في استعادة
االراضي العراقية ولكن االعب
االمـريـكي لم يـكن مـنـزعـجـاً من
ذلك والسبب في ذلك يعود الى
ـــقـــاتل جــاء ان ذلك احلـــشــد ا
وفقـاً خملرجـات دينـية ال تـشكل
ضرراً كبيراً على الستراتيجية
الـتى عـمل من اجـلـها وفي ظل
ـقـاتل في تــلك الـفـتـوى تـوفـر ا
مقابل شحة االسلحة شكل ذلك
عركة عائقاً كـبيراً في خوض ا
اســــتـــدعـى االمـــر الـــطــــلب من
بــعـض الــدول الــعــربـــيــة عــلى
تمثل تـقد الدعم الـعسكـري ا
بــاالســلـــحــة لــكن كــان الــطــلب
ـقابل جند مـرفوضاً مـنها في ا
ان اجلـمهوريـة االيرانـية قدمت
الــدعم الـعـسـكـري بـكل اشـكـاله
وبـوقت قـصيـر هـذا الـفـعل ولد
سـخــطـاً كــبـيــراً لـدى اجملــتـمع
الــعـراقي اجتــاه كل الــقـضــايـا
العربيـة.  وبعد االنتصار الذي
حتـــقق في ســـنــة  2017 عــلى
تــــــنـــــظــــــيـم داعش االرهــــــابي

تمخض عنه مجموعة كبيرة من
ــاديــة االضــرار الــنـــفــســيـــة وا
السـيــمــا فـي احملـافــظــات الــتي
احـــتــــلــــتـــهــــا داعش مـن دمـــار
وخــــــــراب وقـــــــتـــــــلـى وجـــــــرى
ومخـطـوفـ ونازحـ مـشردين
بـال مـــأوى ومـــســـلـــوبي االرادة
بـاحثـ عن ادنى فرص الـعيش
الـــكــر وبـــهـــذا يـــكــون االعب
االمـريـكي قـد انـتـهى من عـمـلـية
كون الى انتاج التصنيع لهذا ا
تـوجه جديـد يتـوافق مع الرؤية
االمـــريـــكـــيــة فـي ظل الـــظــروف
ـكون الـصـعـبة الـتى يـعـيـشهـا ا

في تلك احملافظات. 
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وبـذلك فــان عـمــلـيــة الـتـصــنـيع
لــلـبـنـيـة اجملــتـمـعـيــة الـعـراقـيـة
وصـــلت الى مــرحــلـــة نــهــائــيــة
لـعـمـليـة االنـتاج بـفـعل عمـلـيات
ـجـمـوعة الـتـصـنـيع الى مـرت 
ــراحل من ايــديــولــوجــيــة مـن ا
قومـيـة ردكالـيـة الى دينـية ومن
ثم الى ديـنية اثـنية وصـوالً بها
الى الى ايـدلــوجـيـة تــقـوم عـلى
اهـمـيـة الـفـرد في حتـقـيق حـياة
ة وقد يكون هناك طرفاً أو كر
اخـر في الــقــيـام بــأعالن رفـضه
لهذا التـوجه فيتم معاجلته من
خـالل اســــــتــــــغـالل الــــــســــــخط
ـــمـــارســات الـــشـــعـــبي جـــراء ا
اخلـاطئـة التي قـامت بهـا بعض
ـتصـدرين للـمـشهـد السـياسي ا
واالجــــتـــمــــاعي الــــتي ادت الى
انـــعــدام ابـــسط ســـبل الـــعــيش
الــكــر من اخلــدمـات وتــوفــيـر
فــرص الـعـمل في مــقـابل اعـمـار
وازدهــار في احملــافــظـات الــتي
انـــســـاقـــة وفــقـــاً لـــتــوجـه اخــر
تـمثـلة بـاحملافـظات الـشمـالية ا
والــغــربــيــة. ويــبــقى الــتــحــدي
االخير لـدى االعب االمريكي هو
انهاء الدور االيراني في العراق
الـذي كـلــفت به لـيــكـون الـعـراق
حـلـيـفـاً أستـراتـيـجـيـاً لـلـواليات
ـتـحـدة االمـريـكـيـة بال مـنافس ا
كـــمــــوقع جـــيـــوســــتـــراتـــيـــجي
وكـمـصـدر غـني بـالـطـاقـة ولكن
كن ان يتم بـسهولة مع ذلك ال 
ايران ألخراجهـا من اللعبة دون
اتــفــاق امــريـــكي ايــراني وهــذا
يـــجـــســـد الـــصـــراع االمـــريـــكي
االيـراني في الكـثيـر من جوانبه
ولـــــيس فــــقـط حــــول االتــــفــــاق

النووي. 

لــلـنـظــام الـسـيـاسـي تـقـوم عـلى
االثـنية بـشكلٍ اساس تـخدم بها

التوجهات االمريكية.
ونـــتــيـــجـــة تــرســـيخ ثـــقـــافــات
كونات وظـهور حاالت التشند ا
ــشــرع الــعــراقي االثــني ذهـب ا
عـنـد كتـابـته لـلدسـتـور الـعراقي
في الـــعــام 2005  الى االشــارة
الى ذلـك بــــــــشـــــــكـل واضـح في
مـــــواده بـــــدالً من االشـــــارة الى
الشـعب الـعراقي هـذه الفـلسـفة
في عـملـية بـنـاء الدولـة كان لـها
مــــردود ســــلـــبـي عـــلـى بـــنــــيـــة
مــؤسـسـات الــنـظـام الــسـيـاسي
الــتي احــدثت خــلـل نـوعــيــاً في
طــبـيــعـة مــخـرجـاتــهـا في ادارة
ـا احدث الدولـة بـشـكل سلـيم 
فوضى عارمة في الـبلد تكرست
في حــــاالت عــــدم االســــتــــقــــرار
الـســيـاسي واالجــتـمــاعي الـذي
نـتـج عـنـه عــنف مــجـتــمــعي مع
غـيـاب لـدور الـدولـة في احلـفاظ
عــلى االمـن من خالل عــمــلــيــات
ـعـاجلة اي تـعـزز دور الـقـانـون 
نــشـاط يــهـدد امن الــبـلــد سـواء
أكـــــــان مـــــــصــــــدره داخـــــــلي ام
خـارجي ونتيـجة لهـذا الضعف
في ادارة الـدولة عـلى مـحـاسـبة
اخلارج على الـقانون وجدنا
مــنــذ الــعـام  2005 كــان هــنـاك
دور سـلـبي لالشـقـاء الـعـرب في
خــــضم تــــلك الــــفــــوضى الــــتي
تـعرض لـها العـراق فبـدل تقد
ـــســــاعـــدة لــــتـــعــــضـــيـــد دور ا
مؤسـسـات الدولـة وجـدنا هـناك
دعم مـالي ولـوجسـتي في ادامة
هـــذا الـــوضع بل وصـل احلــال
الى ارسال العديد من االرهاب
االنـتـحــاريـ الـعــرب لـتـفــجـيـر
انـــفـــســـهم عــــلى طـــائـــفـــة دون
االخرى بحجة اجلهاد وكان من
بــــ هـــــؤالء االنـــــتــــحـــــاريــــ
ن يــــحـــمـــلـــون الــــكـــثـــيــــرين 
اجلـنـسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتي
اثــارت حــفــيــضـــة الــكــثــيــر من
الشـعب العراقي اجتاه الـقضية
الـفـلـسـطـيـنـيـة. وفي خـضم ذلك
ـتحدة ـشهد ذهـبت الواليات ا ا
الى الــســـمــاح لـــلــجـــمــهـــوريــة
االيـرانــيــة لـلــتــدخل في الــشـأن
الـــــعــــــراقي مـن اوسع ابــــــوابه
مــــــــســــــــتــــــــغـالً فـي ذلـك االعب
االمــــريـــكي الـــتــــوجه االيـــراني
االثني الـذي يـقوم عـلى تـرسيخ
ثــقـافـة مـجـتــمـعـيـة ذات مـديـات
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ـان العـراقي واحلـكومـة العـراقيـة تـقد اسـتقـالة ـفـترض الـبر كان من ا
فورية مع اعادة تعديل  كتابة للدستور 

ي ودولي من اجل حقن دماء وإجـراء  انتخابات مبكرة حتت إشراف ا
شباب العراق الزكية الطاهرة 

لــكن لألسف اجـتــاحت سـوح الـتــظـاهـرات بــجـمـيـع احملـافـظــات الـثـائـرة
ـبرح والـقتل ملـيـشيـات وقحـة وقامت بـاالعـتداء عـلى الشـبان بـالـضرب ا
والتـهديد واخلطف  وهذه افعال مرفوضة رفضا قاطعا حيث التظاهرات

حق مشروع ومطالبه مشروعة  وكفله الدستور العراقي
وأثار غضب الشعب العراقي

ـفترض  والـعالم اجمع مـوقف احلكـومة   الذي الـتزم الـصمت كان من ا
ان تـدان هـذه األفعـال اجلـبـانـة من قـبـلـهـا خلـفـافـيش الـشـر والـظالم مع
إقامـة حداد عام بـكافة أنحـاء العراق مع تنـكيس اإلعالم بالعـراق وبكافة

ثليات العراق من سفارات بكافة أنحاء العالم 
مع اعتـبار شهداء ثور اكـتوبر شهداء مـشمول بقـانون ضحايا اإلرهاب
وتشـكـيل جلـان مخـتـصـة تعـمل عـلى اعـطائـهم حـقـوق الـشهـداء بـصورة

فورية 
مع إقـامـة مجـلس لـلـعـزاء بـقـاعـة مـجـلس الـنـواب الـعـراقي وارتـداء الزي
االســود الـذي يـعــبـر عن احلـزن لــكن مـا حــدث الـعـكس تــمـامـا اتــهـمـهم
الــبــعض بــااوالد الـســفــارات والــبـعـث ومـدعــومــة من دول اجلــوار. وهـو
العـكس تماما ثـورة عراقية عربـية خالصة تـمثل التيـار العروبي والوطني

بالعراق فهي ضد حيتان الفساد وضد النفوذ اإليراني بالبالد  
ـتحـدة واجلـامعـة العـربـية خـجول جـدا حـيث يكـتفي وكان مـوقف األ ا

باالستنكار فقط 
فترض ان تقف بجـنب الشباب العراقي الـثائر وتقدم لهم دعم كان مـن ا
معـنـوي مع حث احلكـومة الـعراقـية عـلى االسـتجـابة إلى مـطالب الـشعب
ـحاسبة ومحاكمة العـراقي بصورة فورية ولم تطالب احلـكومة العراقية 
اجملــرمـ الـذين اســتـبـاحــوا الـدم الـشــاب الـعـراقي بــصـورة  بـاردة مع
ـهم للـمحـاكم الدولـية واحملـلـية من اجل امـتصـاص غضب الـشارع تقـد

العراقي 
`K  ÕUH

ـا تـخـرج الــتـظـاهـرات عن وان اســتـمـر احلـال عــلى مـاهـو عـلــيه االن ر
السـيطـرة وتتـحول إلى كـفاح مـسلح وتـندلـع حرب أهـليـة بالـعراق وتـمتد

نطقة ايضا  إلى ا
وهذا ما نخشاه بالوقت الراهن 

وعلى اإلعـالم العـمل بصـورة نبـيلـة وتعـمل على نـقل احلقـيقـة كما هي
واالبتعاد عن التخندق احلزبي 

كون عـدد غيـر قلـيل من الكـتاب واإلعـالم التـزموا الـصمت ولـم يكـتبوا
حــرفًـا عن الــبالد والــعــبــاد حـيـث كـمــا يــعــلم اجلـمــيع مــعــظم احملــطـات
ـستقلة الفـضائية ومـعظم الصحف بـالبالد تابعـة إلى جهات سـياسية وا
منـها تكـتفي بالصـمت حيث العـامل بـها والقائـم علـيها يـخشون على
ـليـشيـات الوقحـة والبـعض اآلخر لـديه منافع حيـاتهم من تـهديـد وتوعد ا

شخصية من النظام القائم 
ـنبـر احلـر العـمل على نـقل احلـقيـقة كـمـا هي للـعالم ننـاشـدكم من هذا ا

وبصورة نبيلة 
على النظام القائم بالعراق االستفادة من األخطاء التي وقع بها بالسابق
وهـذه فــرصـة لن تـكـرر حـيث عـلـيـهــا ان تـعـمل بـصـورة جـديـة ومـسـرعـة
وفـوريــة عـلى الــتـغـيــيـر الـشــامل بـكـافــة مـفـاصـل الـدولـة والــتـخـلص من
اللـصوص ومحـاسبتـهم بصورة عـلنيـة باحملاكم ولـو ان القضـاء بالعراق
علـيه العديد من عالمات االستفهام حيث ايضا مسيس يجب العمل على
تغـييـرهم بـقضـاة كفـوءين ونزيـه وتـفـعيل قـانون من أين لك هـذا بكـافة
دراء الذين يـحملون درجات دراء العـام وا سـؤول بالعـراق وكافة ا ا
خاصـة مع إعطاء فرصة للشباب بالتمـثيل احلكومي سواء كان بالكابينة

الوزراية و اجمللس النيابي ايضا 
كون الطبقة السياسية القائمة االن فقدت مصداقيتها مع الشعب 

والجـدوى من بـقائـهـا حـيث إرادة تـشـكـيل حـكـومـة من األجـزاء الـثـانـوية
شهد العراقي لألحـزاب وليس من اجلزء األول وهذا األمر سوف يـزيد ا

تعقيدًا 
ـكن االستفادة من طاقـتهم ببناء البالد بالدنا مـليئة بالـطاقات الكفوءة و
كــون تـدويـر رجـال األحـزاب والـعـمل عـلى تـشـكـيل حـكـومـة مـحـاصـصـة
سياسية مبنية على أسس عرقي. وطائفي سوف يزيد من غليان الشارع

العراقي اكثر 
يــجب الـعـمل عـلى تــشـكـيل حـكـومـة خــارجـة من رجـال األحـزاب وتـكـون
ـشاركـ بالـعمـلـية الـسيـاسيـة وبنـفس الوقت مسـتقـلة تـمامـا ومن غـير ا
يحـمـلون رضـاء سوح الـتـظاهـرات كون الـطـبقـة احلـاكمـة علـيـها ان تـعلم
انـها أصـبحت مـرفـوضة رفـضا قـاطـعا من الـشـارع العـراقي وان حتقن
دماء الـعـراقيـ وتـبتـعد عـن االحتـكار بـالـسلـطـة كون الـدسـتور الـعراقي
كتـب على عـجـالـة وفـيه العـديـد من األخـطـاء ومن قـام علـيه جـعل الـنـظام
نافع زعماء بالـبالد نيابي ويعمل على تـشريع قوان تصب اهتمـامها  
ـقـارنتـها مع العـراق واألحـزاب وجعل رواتـبـهم رواتب خيـاليـة لـو قمـنا 
أقــرانـهم من اجملــالس الــنـيـابــيـة ســواء كـانـت عـربـيــة او دولـيــة في حـ
وضـف الذي يعمل بدوائر الدولة راتبه اليكفي سد قوت احلياة اليومية ا

بتاتا 
يـجب ان تعمل الـدولة عـلى تخـفيض رواتب اجمللـس النيـابي وتقـليل عدد
حــمـايــته وعــدد مـركــبــاته مع تـخــفــيض رواتب اجملــلس الـوزاري ايــضـا

والرئاسات الثالث 
حيث من رواتب التقاعدية للجميعهم انهكت ميزانية الدولة العراقية 

ـعـقـول مـوضف يـتـعب اكـثـر من عـقديـن او ثالثـة خلـدمة كـون لـيس من ا
العراق

اني هذه ليست عدالة  وراتبه التقاعدي اليعادل راتب شخص بر
ينبغي مراعاة هذه الشريحة الواسعة من اجملتمع

التي ساهمت ببناء العراق 
مع العمل اجلاد من قبل اجمللس النيابي 
على تشريع قوان تنصف الشباب منها 

راحل الدراسية  تقد منح مالية للتالميذ بكافة ا
تعففة  إقامة حفل زفاف جماعي للعوائل ا
تقد منحة مالية للشباب حديثي الزواج

توفق دراسيًا تكر يليق بهم   مع تكر ا
ـجـلـس اخلـدمـة االحتــادي لـلــقـضــاء عـلى الــرشـا وعـلى اعــادة الـعـمـل 

التحزب للذين يرغبون باحلصول على فرصة عمل حكومية
5½«u  l¹dAð

 مثـل هكـذا قانـون يـجب ان تشـرع باجملـلس الـنيـابي كونـها لم تـنصف
العباد بتاتا  بل العكس تماما 

اضافة للتوفير مفردات البطاقة التموينية 
وبـطـاقـة الـظـمـآن الــصـحي مع إرسـال من اليـتــوفـر عالجه بـالـعـراق إلى

خارجه وعلى نفقات احلكومة العراقية
كل هـذا يجب العـمل علـيه ان اردنا الـنهـوض من جديـد بعـراقنـا احلبيب

وعلى احلكومة ان تنضر نضرة أبوية اجتاه شعبها
اضي وتتـجاوزها وتـتخـلى عن العمل وتتـرك األخطـاء التي وقعت بـها بـا
مبنية على أساس عرقي وطائفي واثني قيتـة ا باحملـاصصة السياسية ا

 وغدًا افضل بأذن الله.
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العراقي جراء كل شأن عربي.
ـرحـلـة االولى صـنعت جند ان ا
ـــرحــلــة الـــثــانــيــة عــدواً وفي ا
ــقـابل صـنــعت عــدواً اخـر في ا
الــعــدو االول اصــبح مــســاعـداً
ـــواقف هـــذه االنـــتـــقــــالـــة في ا
واالجتــاهــات تــخــلق نــوعــاً من
االرتباك في طبـيعة عمل النظام
الـسـيـاسي الــذي يـنـعـكس عـلى

الواقع االجتماعي.
r (« WKŠd

ثــالــثــاً: مــرحــلــة احلــسم: بــعــد
اخلـلل الـكـبـيـر الـذي تـعـرض له
ـؤسـساته الـنـظـام الـسـيـاسي 
الـرسمـية وغـيـر الرسـميـة جراء
ــراحل الــسـابــقــة جــاء الـوقت ا
حلــصـد ثـمـارهــا من خالل قـيـام
ــتـحــدة االمــريـكــيـة الـواليــات ا
لـلـتـحـرك نـحو اشـتـيـاح الـعراق
في الــــعـــام  2003مـن دون ايـــة
مـقاومـة تذكر تـتالئم مع صالبة
اجلـــيش الـــعـــراقي بل اضـــحت
هناك رغبة مـجتمعية في دخول
ــتـحــدة الى الـعـراق الـواليـات ا
نتيجة حـالة االضطهاد والبأس
الــــذي خـــــلـف عــــنـه انــــهـــــيــــار
مـجـتـمـعي كـبيـر في ذلـك الوقت
وهــو مـا كــان مـعــداً له سـابــقـاً
وأســـتــشـــعـــر االعب االمـــريــكي
بـاألطـمـئـنـان حـيـال ذلك بـنـجاح
خـطـواته الــسـابــقـة في عـمــلـيـة
الـتـصـنـيع وبـدأ يـنـسج خـيوط
شـهـد السـيـاسي وفقـاً خملطط ا
مـرسوم يـقوم على اسـتكـمال ما
بــدأ مــنه فـعــمل عــلى تــأسـيس
مجـلس للـحكم يـقوم عـلى ثالثة
مـكـونـات رئـيـسـة اثـنـيـة شـيـعـة
وســنــة وقـومــيــة االكــراد الـذين
كــانــو خــارج الــلـعــبــة بــحــجـة
ــكـونــات وفــقـاً لــهـذا تــمـثــيل ا
االجـراء تـمــكن االعب االمـريـكي
من تــثــبــيت قــواعــد الــتــجــزئــة
السيـاسيـة التى انعـكست فـيما
بـعــد عـلى الــواقع االجـتــمـاعي
واالكـــــــــثــــــــر مـن ذلـك ذهـب الى
التعـامل مع العراق على اساس
ــــكــــونــــات ولــــيـس الــــشــــعب ا
الــواحـــد وذلك في ســـبــيل رفع
ـتـبـقـية الـهـواجس الـردكـالـيـة ا
لــدى الـبـعض اجتــاه اسـرائـيل
فــقـــد تــمـــكن مـن احــداث شـــقــاً
واضـحــاً في اجملــتـمع من خالل
تـأسـيـسه بــيـئـة مالئـمـة الثـارت
الــنــعــرات االثــنــيــة بــ ابــنــاء
الـشعب الـعـراقي والـدلـيل على
تحدة ذلك هو تخلي الـواليات ا
ـــقـــرب لـــهــا عن الـــرجل االول ا
صاحب النظرية االقتصادية في
بــنــاء الـــدولــة احــمـــد اجلــلــبي
والـتـعـويض عــنه بـشـخـصـيـات
ذات طــــابـع ديــــنـي طــــائـــــفي ال
تمـتـلك اخلبـرة في ادارة الـدولة
بــشــكل مــؤســسـاتـي في ســبـيل
تـصنـيع ايـديـولـوجـيـة مـشـوهة
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ـتـمعن في شـأن الـسـيـاسة إن ا
اخلارجية االمـريكية يجدها في
األســـاس تــــقــــوم عـــلـى وجـــود
دى في أسـتراتيـجيات بعـيدة ا
تعـلقة الغالب مـا ب الثـابتـة ا
بـــــاالمن الــــقــــومـي االمــــريــــكي
ـتغـيـرة حسب واالسرائـيـلي وا
ضـروف الــبـيـئـة الــدولـيـة الـتى
تــفـرضــهــا ويــبــدو ان الــعـراق
بـحــكم مـوقـعه الـشـرق أوسـطي
اجلـيـوسـتـراتـيـجي الـرابط بـ
احملــــيط الــــهـــنــــدي والـــبــــحـــر
ـثل بوابـة ب ـتـوسط الذي  ا
قـــارتي اســـيــا واوربـــا وغــزارة
مــوارده الــطــبــيـعــيــة جــعل من
صانع الـقرار االمريـكي يفكر ان
ــســـيــطــر عـــلى هــكـــذا مــوقع ا
يـتـمـكن من الـسـيـطرة عـلى اهم
مفـاصل العـالم ومـكامن طـاقته
ـــهـم االخــر فـــضـالً عن الـــشئ ا
الذي يـكمن في كينـونة اجملتمع
الــــعـــراقـي من دالالت بــــنــــويـــة
ردكـالــيـة اجتـاه اسـرائـيل الـذي
يـقـتـضي اسـتـبـدالـهـا فـفي ظل
ـتـغـيـران وضع الـعـراق هـذان ا
ضـــــمـن اولـــــويــــــات االهـــــداف
االمــريـكــيــة الــثــابــتــة.  ووفــقـاً
لـسـتـراتـيـجـيـة النـفـس الطـويل
عـــــمل االعب االمــــريـــــكي عــــلى
اعــادة تـصــنـيـع وانـتــاج تـوجه
مـجـتـمـعي عـراقي اخـر يـتـوافق
مع الــبـعــد االمــريــكي من خالل
احـداث مـتـسلـسـلـة ومـتـنـاسـقة
ووفـقـاً لتـوقيـتـات زمنـيـة دقيـقة
ومــدروســة عـــلى شــكل مــراحل
مترابـطة تستكـمل الواحدة تلوَ
االخرى ولكن مهـما اختلفت في
ـــمــارســـات مــا بــ االدوات وا
اخلـشـنـة والـنـاعـمـة جنـدهـا في
االســاس تــصب نــحــو حتـقــيق
هـــدف يــــتــــعـــلق بــــطــــبـــيــــعـــة
االيـديــولــوجـيــة لــدى اجملــتـمع
الــعـراقي بــعـد اخــضـاعــهـا الى
تـقـلبـات عـقـائديـة عـديدة وصالً
بها الى انتاج ايدلوجية تتالئم
ــكن مع الــرؤيــة االمــريـكــيــة 
تـنـاول ذلك من خالل مـجـمـوعـة
احــداث مــر بــهــا الــعـراق الــتي
ظـــــهــــــرت بـــــهــــــا ادوات االعب
االمــريــكي بـــشــكل واضح عــلى

النحو االتي:
اوالً: مــــرحـــــلــــة الـــــتــــأســـــيس
واالنحـراف: ابان وصول صدام
حــــســـ الـى ســـدة احلــــكم في
ـشــروع في الــعـام  1979بــدأ ا
وضع قــــواعـــــده االســــاســـــيــــة
تمـثلة في اعادة تصـنيع بنية ا
مـجـتـمــعـيـة حتـمل في طـيـاتـهـا
رؤى وافـــكـــار مـــخـــتــــلـــفـــة عن
ـنـقــادة نـحـو االيـديـولــوجـيــة ا
الــســـامــيــة الــعـــروبــيــة اجتــاه
القضـية الفلسـطينية من خالل
قــــــيـــــام االعب االمـــــريـــــكـي في
تـوظيف صـدام ذات الشـخصـية

االندفـاعيـة الـتواقـة الى احلكم
لـلــدخـول في حــربـاً طــويـلـة مع
اجلمـهورية االيرانـية في سبيل
احداث خللٍ ذات مديات واسعة
فـي الـــــقـــــيم اجملـــــتـــــمـــــعـــــيــــة
وتوجهاتها االساسية من خالل
خــــلق عـــدو بـــديـالً عن الـــعـــدو
االسـرائيـلي فضالً عن مـحاولة
تـدمـيـر الـبـنى الـتـحـتـيـة لـلـبـلـد
وعــــــــلـى وجـه اخلــــــــصــــــــوص
التعليمـية التى تمكنت من بناء
مــجــتـمـع ســلـيـم انـعــكس عــلى
احـداث تنـمـيـة اقـتـصـاديـة مـنذ
اضي وهذا سبـعينيـات القرن ا
مـثلَ تـهــديـداً حـقـيـقــيـاً لـلـرؤيـة
االمـريـكـيـة فـمــنـذ ثـمـانـيـنـيـات
ــاضي وبــدايـة احلـرب الــقـرن ا
ـسار ينحـرف بأجتاه اخر بدأ ا
في تـــمـــزيـق ثـــوابت اجملـــتـــمع
االسـاسـيــة من جـراء مــخـلـفـات
احلـرب الـتي تركـتهـا على واقع
الـــبـــلـــد فـــضال عـن مـــحــاوالت
صدام االستـفزازية في تأسيس
مـــا يـــســـمى بـــجـــيش الـــقــدس
واجـبــار الــفــرد الــعــراقي عــلى
االلــــتـــحـــاق بــــصـــفـــوفـه بـــعـــد
خـــــضــــوعـــــهم الـى الــــتـــــدريب
القاسي لعدة شهور ولد تذمراً
كبيراً لـدى اجملتمع العراقي من

القضية الفلسطينية.   
ثـــانــــيــــاً: مـــرحــــلـــة االنــــعـــزال
والــتـــجــويع: بـــعــد اخلـــســائــر
ـادية الـكبـيرة التى البشـرية وا
تعرض لهـا العراق ابان احلرب
الــــعـــراقــــيـــة االيــــرانــــيـــة دفع
االمريـكـان صـدام حسـ بـشكل
غــيـــر مـــبـــاشـــر لـــلــدخـــول الى
الـــكــويت في الــعــام  1990 في
مـحاولـة لالجهـاز على مـا تبقى
ـسـلـحـة فـضالً عن من قـواتـه ا
ـــســـار تـــكــــمـــلــــة االنـــحــــراف 
االيديـولوجية للـشعب العراقي
فــبـــعــد دخــول دخـــول الــقــوات
الــعــراقـيــة الى الــكــويت جـاءت
تحـدة بقواتـها وفقاً الـواليات ا
لـــقــرار مـــجـــلس االمـن الخــراج
الـقـوات الـعـراقـيـة من الـكـويت
وما سبقه من حصار اقتصادي
خــانق وعـــزلــة دولــيــة الــلــذان
ارهـقــا كـاهل الــشـعب الــعـراقي
الى حـد حـدوث انـهـيـاراً كـبـيـراً
ــبـــاد االســاســـيــة لـــلــقـــيم وا
لـلـمـجـتـمع نـتيـجـة حـالـة الـفـقر
ــعــتق الــتى عــاشــهــا وحــالــة ا
التـخلف جـراء ذلك وفي الوقت
الذي امتنعت كل الدول العربية
عـلى مـد يـد الـعـون الى الـشعب
واد العراقي بأدخال االدوية وا
الـغذائيـة على اقل تقـدير ذهبت
عـاديـة الى فتح ايران الـدولـة ا
حــدودهـــا امــام الــعـــراق لــبــيع
الـــنــــفط من خـاللـــهــــا ودخـــول
ــواد الـغـذائـيـة كل ذلك بـعض ا
زاد الـنـقـمـة والـكـره من الـشعب
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كـفـاءات يـخـتـار مـتـأنـيـاً من هـو
هــو جــديــر بــتــحــقــيق اإلصالح
ـــتـــعـــثـــر ـــنــــشـــود وإنـــقـــاذ ا ا
والـعـسـيـر من اخلـطط. يـتـشاور
ـا مــعه. يــســتــمع إلــيـه أكــثــر 
يــحـــدثه. وفي حـــال رأى في مــا
ـــؤهل لـــتـــســـلُّم قـــالـه أنه هـــو ا
رئــاســة احلـــكــومــة يــخــلــو إلى
ـزيــد من الـتــأمل ثم بــعـد ذلك ا
تأتي الـتسمـية تسبـقها إشارات
في الــوســائل اإلعالمــيـة إلى أن
هـــنــالك حــكــومـــة جــديــدة عــلى
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تتـشكل احلـكـومة. كـيف? يخـتار
ـــكـــلف الـــوزراء الـــذين هم من ا
الـكـفـاءة والـسـمـعـة الـشـخـصـية
ــنـزهــة عن كل مـا هــو مـسيء. ا
وبــطــبـــيــعــة احلــال فــإن الــوالء
لـــلــوطن أمـــر مـــحــســـوم في من

سيُسند إليه منصب وزاري.
َن لـــقـــد تُــــرك أمـــر اإلخـــتـــيـــار 

ذلك أن إخـــتـــيـــاره لم يـــتم عـــلى
قــــاعـــدة شــــأنه الــــســــيـــاسي أو
ـــا ألنه كــفــوء وألن احلــزبي وإ
مــــاضــــيـه خــــال من الــــشــــوائب
الـشـخـصـيـة والـعـامة إلـى جانب
ــاضي مــكــلل بــكــفــاءة أن هــذا ا
عـالية وخـبرة في حـقل أو حقول
حتــــــــتــــــــاج شــــــــؤون الـــــــــوطن
ــواطـنــ إلى تــوظـيــفــهـا من وا
عوقات أو من أجْل إيجـاد عالج 
أجْل مـا تسـمى باخلطـة خمـسية

أو خالف ذلك.
يـــضـع رئــــيس الــــدولـــة أمــــامه
ونــأخـــذ هـــنــا كـــمـــثــال الـــدولــة
ــسـتــقـرة مــصـر اجلـمــهـوريــة ا
مـــلــــفـــات بــــالـــوقــــائع واألرقـــام
ـستـعـصيـة واخلطط شـاكل ا وا
ـتـعـثـرة الـتـنـفـيـذ ويـسـتخـلص ا
منهـا ما يفرض عـليه إختيار من
ـعــاجلـة مـا إنـتـهى يـراه مـؤهالً 
ـلــفـات. إلـيـه إطالعه عــلى تـلـك ا
ومن بــ بـضــعــة أسـمــاء لـذوي

يـــتـــرأس وهـــذا حـق طـــبـــيـــعي.
ويــبـقـى احلق الــطـبــيــعي اآلخـر
ـعـنى هل لـديه لـرئـيس الـدولـة 
رأي في هـــذا الــوزيـــر أو حتــفُّظ

على ذاك.. وهكذا.
عــلى بـركــة الـله تــبـدأ احلــكـومـة
اجلـديــدة وقـد نــالت ثـقــة رئـيس
الـدولة تـأدية الواجـب بأمل نيْل
واطن. ال يد فوق احلكومة ثقة ا
مـــــا دامـت تـــــســـــلك الـــــصـــــراط
سـتقيم. في حال حـدث تقصير ا
من وزيـر يتم لـفت إنتـباهه. وفي
حــال حــدثـت كــارثــة صــحــيـة أو
سقـطـة تعـليـميـة أو حتى حـادثة
تعاطي في قطار تَسبب سائقه ا
سقوط قتلى وجرحى يصار إلى
تـعـيـ وزيـر مـكـان الـوزيـر الذي
إرتــبـطـت مـســؤولـيــته الــوزاريـة
بــتــلك الــكـارثــة أو الــســقــطـة أو
احلادثـة القـطـارية. هـذا نوع من
اإلقــــرار جتـــــاه الـــــرأي الـــــعــــام
باخلـطأ وإستبـدال الوزير بآخر
هو نوع من إعـتذار احلكومة من
. فـمـا دامت احلـكـومـة ـواطـنـ ا
فـي نـهـايــة األمـر هي مـن أجْـلـهم
لـذا من حـقهم إمـا إطالق صـرخة
إحــتـجـاج وإمـا أن يـتم إسـتـبـاق
الـصـرخــة تـلك بـتــغـيـيــر الـوزيـر

اخملتص.
ليس أمام احلكـومة سنوات لكي
تـؤكــد أحـقـيـتـهــا في الـبـقـاء. في
حال أوجب العمل تعديالً وزارياً
يــــتـم ذلك. فـي حــــال لم يــــحــــقق

dD  œ«R

بيروت

التعديل الغرض يصبح من حق
مـشــروع لـلــمـواطن عــلى رئـيس
الــدولــة الــذي إخــتــار أن يــتــيح
الـفــرصــة أمــام جتــربــة جــديـدة
تستفـيد من إجنازات في جتربة
ــنـــصــرفــة بــحــيث احلــكــومــة ا
تـــزيــــدهـــا إجنـــازاً وتـــتـــفـــادى
إخـفـاقـات كتـلك الـتي حـدثت مع

سابقتها.
ــــــواطـن فـي غــــــايــــــة هـــــــنــــــا ا

الطمأنينة.
n¹dBð W uJŠ

 لـيس هــنـالـك فـراغ في الــدولـة.
كـمـا لـيس هـنـالك بـدعـة حـكـومة
تـــصـــريف أعـــمــال كـــتــلـك الــتي
بـتلى بـجائحة يعيـشها لـبنان ا
عُــــسْـــر الـــتـــألـــيـف احلـــكـــومي
والــتـبـاهي في الــوقت نـفـسه أن
قراطية تفرض ذلك اللعبة الد
مع أن هـذه ليست لـعبـة وليست
ـا هـو مـلـعـوب ـقـراطـيــة وإ د
تـمـارسه ديــكـتـاتــوريـة تـركــيـبـة
سيـاسية حـدثت في غفلـة عربية
ودولـيـة عــمـا يـجــري في لـبـنـان
وبـــذلـك نــشـــأت ظـــاهـــرة حـــلف
شـيـعي بـنـسـبـة عالـيـة-مـاروني
بـنــسـبــة مـتــوسـطــة حـلـف غـيـر
لــبــنــاني الــتـركــيــبــة واجلــوهـر
ــبــيــتــة والــغــرض والــنــوايــا ا
عن إذالالً للشعب وفي الوقت
نـفـسه مــصـادرة حــقه الـذي هـو
حـكـومــة تـديـر شــؤونه وتـعـالج
بـالـيــسـر ذلك الـعــسـر الـذي بـلغ

مـــداه. وهــذا خـالف مــا أشـــرنــا
إليه في طريقـة تشكيل احلكومة
ــلـــقى عـــلى رئــيس والـــواجب ا

الدولة في هذا الشأن.
في ظل اجملـــادالت الـــتي تـــأخــذ
طــابع الـــتــعــطــيل والــتــســويف
ـــفــــردات مـــدعـــاة والـــتـــلــــفظ 
ــيــثــاقــيــة لـإلســتــغــراب مــثل ا
يتـراجع لبـنـان خطـوات سريـعة
في إجتــاه إنــتــقــاله مـن الــدولـة
ـواكبة للـعصر إلى احلـضارية ا
ـــتـــخــلـــفــة مـــجــتـــمع الـــدولــة ا
ــذهــبــيــة احملــكــومــة بـــبــدعــة ا
ـسلحـة شريكة لـلمذهـبية التي ا
تــبــيع وتــشــتــري تـعــلـي صـوت
اإلحتجاج وتصمت ما يقرب من
الــبــكم. وبــدل أن تــكــون هـنــالك
صــــحـــوة وبــــعض الـــتــــأمل في
أحـوال الــشـقــيـقــات الـعــربـيـات
وكيف أن تأليف احلكومات حق
مشـروع للمواطن يـبلوره رئيس
الـدولـة وبـذلك يـأخـذ االسـتـقـرار
طـريقه فـإن التـعطـيل في الشأن
احلـــكـــومي بـــات سالحـــاً فـــوق
األرض مــــــثـل أكـــــوام الــــــسالح
ودعة في دهاليز حتت األرض ا
ــا يــتم إخــراجــهــا عــنــدمــا ور
تـتـسـاقط الـتـجـربـة احلـكـومـيـة.
ـرة تـطـوى وبـتـسـاقـطـهـا هـذه ا
صـفحـة لبـنان الـوطن.. الذي من
بـيـت بـعض أبـنـائه غـيـر الـبـررة
يُـــضـــرب. وال حـــول وال قــوة إالَّ

بالله.

وحــــده لــــبـــــنــــان دون ســــائــــر
شــقـــيــقــاتـه الــدول الــعـــربــيــة
وبــإســتــثــنــاء تــونس بــعــدمــا
إرتــدت ثــوب احلـــرَاك احلــزبي
الــذي أفـرزه "الــربـيع الــعـربي"
يــــــقـــــاسـي في مــــــوضـــــوع من
ـقـاسـاة منه ـسـتهـجَن هـذه ا ا
وهـو موضـوع تـشـكيل حـكـومة
ـــا تـــديــــر شـــؤون الــــنـــاس و
ـسؤول يـفـرضه الواجب عـلى ا

واطن. جتاه ا
ـســتـقـرة في الــدول الـعـربــيـة ا
والـتي تـتـوزع فيـهـا الـرئـاسات
وفق الـدسـتور يـتم على قـاعدة
ـا من شأن من اإلستـنـسـاب و
يــتم إســنـاد رئــاســة احلـكــومـة
ناسب إلـيه إختيـار الشـخص ا
كان ارس الواجـب من ا لكـي 
ـــنـــاسب الــــذي هـــو رئـــاســـة ا
احلــكـومــة. ولم يــحـدث أن كـان
تـربع على كـرسي رئاسة هـذا ا
احلـكومـة مـوضع خالف حوله



قبل. وسم ا فريق كرة القدم با
كـان أمـانـة بـغـداد أعـلن في وقت سـابق
تـعـاقـده مـع الالعب مـحـمـد ســعـيـد لـكن
األخــيـــر حــسم بــشــكـل رســمي وجــهــته

للصناعات الكهربائية.
 وقـال سـعـيـد في تـعـلـيق له عـلـى احدى
مواقع الـتواصل االجتـماعي  إنه سـعيد
بــتــمـــثــيل الـــصــنــاعـــات الــكــهـــربــائــيــة
واالنـــضــمـــام إلى نـــادٍ إدارته ريــاضـــيــة

. وتقدر جهود الالعب
ولم يــتــطــرق ســعـــــــيــد لألســبـاب الــتي
ـغـادرة أمـانـة بــــــــــغـداد والـذي دفــعـته 
كـان قـريب جـدًا من تــــــــمـثـيـله واكـتفى
ــــديـح إلدارة الــــصـــــنـــــاعــــات بــــكـــــيـل ا

الكهربائية.
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الـــــثـــــالث فـي الـــــدقـــــيـــــقــــة 88
بتسديدة من على حدود منطقة
اجلــــزاء لـم يــــتــــحــــرك لــــيــــنــــو

للتصدي لها.
ودفع كـلـوب بالعـبه مـيـنـامـيـنو
عــلـى حــســـاب فـــيــرمـــيـــنــو في
الـدقـيـقـة األولى من الـوقت بـدل
الضـائع لينـتهي الـلقاء بـعدها

بفوز ليفربول 3-1.
وقـدم ليـفربـول أداء سـلسال من
الـنــاحـيــة الـهـجــومـيــة بـيـد أن
أخـطــاء الـدفــاع بـقـيـت ظـاهـرة
وكــــادت تــــتــــســــبـب في عــــودة
آرسنـال بـشكل غـير مـتوقع إلى

مــجـريــات الــلــقــاء وبـذل
الـالعــبــون بـشــكـل عـام
جــــهــــدا كــــبـــيــــرا من
الــنـاحـيـة الـبـدنـيـة
ســـاعـــده عـــلى
فـــــــــــرض
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حــسم لــيــفــربــول قــمــة اجلــولـة
الـثـالثـة من الـدوري اإلجنـلـيزي
ـمـتـاز بــالـتـغـلـب عـلى ضـيـفه ا
ـبـاراة الـتي آرسـنـال 1-3  في ا

احتضنها ملعب أنفيلد .
وسجل ثـالثيـة ليـفربـول ساديو
ماني (28) وأنـدرو روبـرتـسون
(34) وديـــــوجــــو جـــــوتــــا (88)
بـــيــنــمـــا ســجل هـــدف آرســنــال
الوحيد ألكسندر الكازيت (25).
وبـتـلك الـنـتـيـجـة بـلغ لـيـفـربـول
الـــنــــقـــطـــة 9 من 3 مــــبـــاريـــات
(الـعالمـة الـكـامـلـة) لـيرتـقي إلى
ــركــز الــثــالث بـيــنــمــا جتــمـد ا
رصيـد آرسنـال عند  6نقاط في

ركز اخلامس. ا
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جـــاء تـــهـــديـــده األول بـــحـــلــول
الـــدقــــيـــقـــة 13 بـــعــــدمـــا أرسل
روبرتـسون عـرضيـة أرضية من
ركــلــة ركــنــيــة تــابــعــهــا صالح
داخل مـنـطقـة اجلـزاء بتـسـديدة

علت العارضة.
وكـــاد لــــيـــفـــربـــول أن يــــفـــتـــتح
الــتـــســـجــيـل في الـــدقــيـــقــة 15
بــعــرضــيــة مـتــقــنــة من أرنــولـد
جتـاه مـاني لـيسـدد الـسـنـغالي
كــــرة قــــويــــة تـــألـق لــــيـــنــــو في

التصدي لها.
وواصـل لـيــفـربــول زحــفه جتـاه
مــرمى آرســنــال بــعــدمــا أبــعــد
ـدفعـجيـة عرضـية من دفـاعات ا
ركــلــة ركــنـيــة لــلـريــدز لــيــتـابع
أرنـــولــــد الــــكــــرة بــــتــــســــديـــدة
صــاروخـيــة من خــارج مـنــطــقـة
اجلــــــزاء فـي الــــــدقــــــيــــــقـــــة 21
اصـــطــدمـت بــأقــدام بـــيــلـــيــرين

وارتطمت بالعارضة.
وحـاول فيـنـالدوم مـباغـتـة ليـنو
بتسديدة أرضية من على حدود
مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة 24
ـــاني أمــسك إال أن احلــارس األ

الكرة بسهولة.
‰uÐdHO  W{UH²½«

وعلى عكس سيـر اللعب افتتح
آرسـنـال التـسـجـيل في الدقـيـقة
25 من هـجــمـة مـرتــدة مـنــظـمـة
قــــادهـــا نــــايـــلــــز في اجلــــبـــهـــة
الـــيـــســـرى لـــيــرسـل عـــرضـــيــة
أرضــيـة داخل مــنـطــقـة اجلـزاء
أخـطـأ روبـرتـسـون في إبـعـادها
ـــنـــفــرد لـــتـــصل إلـى الكـــازيت ا
بــألـيــســون لـيــسـدد الــفــرنـسي

مباشرة في الشباك.
وســرعـــان مــا عـــدل لـــيــفـــربــول
الــنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة 28 بـعد
انـطالقـة من صالح في اجلـبـهة
الــيـمــنى راوغ بــعـدهــا تــيـرني
وســدد كـــرة من داخل مــنـــطــقــة
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أعلنت شبكة قنـوات بي أن سبورتس اإلخبارية عن تطـبيق تقنية الـفار في دور ربع
نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.وصعد إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال
آسيـا الربـاعي النـصر واألهـلي السـعـودي وباخـتاكـور وبرسـبولـيس.ونشـرت شبـكة
قنـوات بي إن سـبورتس عـلى حـسابـها الـرسـمي دوري أبطـال آسـيا اعـتمـاد تـقنـية
ــســـاعــد VAR بــدايـــة من ربـع الــنـــهــائـي ألول مــرة فـي تــاريخ حــكـم الــفـــيــديـــو ا
سـابقـة.  جديـر بـالذكـر أن قرعـة دور الربع نـهائـي من بطـولة دوري أبـطال آسـيا ا

أسفرت عن مواجهة األهلي مع النصر وباختاكور مع برسبوليس.
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يتألق بثالثية رائعة في
شباك االرسنال
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محمد سعيد

احدى
منافسات لعبة
التايكواندو

فــجــاء الـــتــعــويض ثم الــتــقــدم
بـالـنـتـيـجـة حـتـمـيـا قـبل نـهـايـة

الشوط األول.
لـكـن مـا عـاب أداء لـيـفـربـول في
الـــشـــوط الــثـــاني كـــان غـــيــاب
الـــعـــقالنـــيـــة والـــواقـــعـــيـــة في
الـتـعــامل مع مـجـريــات الـلـقـاء
فـــمع عــلـــمه مـــســبـــقــا بـــرغــبــة
آرسنال في معادلـة النتيجة لم
يـتــوقف عن مـحــاولـة تــسـجـيل
هـدف االطــمــئـنــان األمــر الـذي
مــنح ألــكــســنــدر الكــازيت عــلى
وجـه الــــتــــحــــديــــد فــــرصــــتــــ
خــطــيـــرتــ لـــتــســجـــيل هــدف
الــتـعــادل دون أن يـســتـغــلـهــمـا

على النحو األمثل.
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وبـــدا واضـــحـــا أن لـــيـــفـــربــول
اسـتـفـاد كثـيـرا من الـتغـيـيرات
خـصـوصـا بعـد إشـراك ديـوجو
جـوتـا مـكـان مـاني حـيث شـكل
ــهــاجـم الــبــرتــغــالي اجلــديــد ا
خـطـورة تـلـقـائـيـة وحـقق مـراد
الــــفــــريق األحـــــمــــر في إحــــراز

الهدف الثالث.
ـلــعب فـي الــطـرف اآلخــر مـن ا
جلـــأ مـــدرب آرســـنـــال مـــيــكـــيل
أرتـيتـا إلى طريـقة الـلعب -3-4
3 واحـــــتـــــفـظ بــــالـــــبـــــرازيـــــلي
جـابـريــيل مـاجــالـهـايــيس عـلى
مــقـاعـد الـبـدالء لـيـتـكـون اخلط
اخلــــــلـــــــفي مـن الــــــثـالثي روب
هولـدينج ودافـيد لـويز وكـيران

تيرني.
ووقف محـمـد النـني إلى جانب
جــــرانــــيت تــــشـــــاكــــا في وسط
ــلـعب مـقـابل تـواجـد هـكـتـور ا
بـيـلــيـرين وأيــنـسـلي مــايـتالنـد
نـايــلـز عـلى الــطـرفــ وتـشـكل
ثـالثي الـــهـــجـــوم من ويـــلـــيـــان
ــيـــريك أوبــامــيــاجن وبـــيــيــر إ

وألكسندر الكازيت.
ــؤشـــــــرات اإليـجــابـيـة ورغم ا
الـــــتي قــــدمـــــهــــا آرســـــنــــال من
الـناحـية الـهـجومـية مـنذ بـداية
ــوسم حتــلى الــفــريق بــحـذر ا
ــــتـــوقـع بل مــــنح أكـــبــــر مـن ا
نافس ارتـيــــــــاحا غـير مبرر ا
في الـــســـيـــــطـــرة عـــلى الـــكـــرة
ونـــقــلــهــا بــ خـــطــوط الــلــعب
الــــثالث.لــــكن آرســــنــــال أثــــبت
رتدات من خالل خطـورته في ا
ســــرعـــة أطــــرافه إضــــافـــة إلى
اسـتــغالل ضـعف الـتـغـطـيـة في
دفـاع لـيـفـربــول عـنـدمـا يـتـقـدم
لألمـــام ولــو كـــان الكـــازيت في
أفــضل أحــواله لــنـجـح الـفــريق
الـلـنـدني في مــعـادلـة الـنـتـيـجـة

على أقل تقدير.

أسلـوبه الـذي لم يتـغيـر إطالقا
رغم أن كــثـيـرا مـن الـفـرق بـدأت

جتد حلوال مناسبة لتعطيله.
ــقـــابــلــة أدرك فـي الــنـــاحــيـــة ا
آرســنــال مـــبــكــرا رغم الــتــطــور
ـلــحــوظ في أدائه مــنـذ بــدايـة ا
ـوسم أنه ا

ندر أرنولد وأندي روبرتسون.
وفــــــــي وســــــــط
ـــلـــعب أدى ا
فابـينو دور
العــــــــــــــــــب
االرتــــكـــاز
فيما حترك
أمـــــــــــــــــــامـه
الثنائي نابي
كـــــــيـــــــتـــــــا
وجــــور

كنه مـجاراة األداء السريع ال 
والـقـوي من الـنـاحــيـة الـبـدنـيـة
لـلـيفـربول فـلـعب بعـقالنـية في
الـبـداية قـبل أن يـسقط فـريـسة
ــبــالــغــة في احلــذر وإن كــان ا
بـــإمـــكـــانه اســـتـــغالل الـــفــرص
ــــتـــاحــــة له من الــــهـــجــــمـــات ا

ضادة بطريقة أفضل. ا
واعتمـد مدرب ليـفربول يورجن
كــلـــوب عــلى طـــريـــقــة الـــلــعب
ـعـتادة 3-3-4 فـلم تـكن هـناك ا

أي تغييرات في تشكيلته
األســاســيــة الــتـي غـاب
عــنـهــا الـقــائـد جـوردان
هــنــدرســون لإلصــابــة
حـــــيـث تـــــواجـــــد جـــــو
جـــــومــــيــــز إلـى جــــانب
فــيــرجــيل فــان دايك في
عمق الدفاع بإسناد
من الــظـهــيـرين
تـــــــريـــــــنت
ألــكس

ودفع أرتيتا بورقـته الثانية في
الـدقـيـقة 68 بـنـزول بـيـبي عـلى

حساب ويليان.
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وتـالعـب مـــــــــــــانـي بـــــــــــــكـل مـن
ســـيـــبـــايـــوس وبـــيـــلـــيـــرين في
اجلـــانب األيـــســـر من مـــنــطـــقــة
اجلزاء في الـدقيـقة 70  قبل أن

يسدد كرة تصدى لها لينو.
وفي مـحــاولــة لـتــسـجــيل هـدف
الـتـعادل دفع أرتـيـتا بـنـكيـتـياه
عــــــلى حــــــســــــاب الكـــــازيـت في

الدقيقة 74.
وأجـــرى كـــلـــوب تـــبـــديــلـــ في
الدقيقة 80 بخروج ماني وكيتا
ونــزول مــيــلـنــر  وجــوتــا بــدلًـا

منهما.
ومـرر صالح تــمـريــرة سـحــريـة
جلـوتا في مـنـطقـة اجلزاء في

الــدقـيــقـة 83 لــيـنــفـرد
بــلــيــنــو إال أنه ســدد
بـــغــــرابــــة إلى جـــوار

القائم.
وأطـــــــــلق جـــــــــوتــــــــا
رصـــاصــة الـــرحـــمــة
عــــلـى آرســــنـــــال في

الـــــدقــــــيـــــقـــــة 88
بـــــتـــــســــجـــــيل
الـــــهـــــدف

اجلـزاء تصـدى لهـا لـينـو أولًا
قــبـل أن يـــتــابـــعـــهـــا مـــاني في

الشباك.
وكـــشــر لـــيــفـــربــول عن أنـــيــابه
بــتـســجــيل الــهــدف الـثــاني في
الـــدقــــيـــقـــة 34 بــــعـــدمـــا أرسل
أرنـولــد عـرضـيــة مـتـقــنـة جتـاه
روبرتـسون اخلـالي من الرقـابة
تــمـامًــا داخل مــنـطــقــة اجلـزاء
ليسدد الكرة بسهولة في شباك
لــيـنــو لـيــنــتـهي الــشـوط األول

بتقدم ليفربول 2-1.
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بــدأ لـيــفـربــول الــشـوط الــثـاني
بــتــســـديــدة من مـــاني من عــلى
حــــدود مــــنـــطــــقــــة اجلــــزاء في
الـــدقــــيـــقـــة  ?47ذهــــبت أعـــلى

العارضة.
وأهـدر الكـازيت فـرصـة مـحـقـقـة
لــتــســجــيل هــدف الــتــعــادل في
الدقـيـقة 59 بعـد انفـراد تام مع
ألـيــسـون حـاول خاللـهـا وضع
كــرة ســـاقــطـــة إال أن احلــارس

البرازيلي تصدى للكرة.
وأجــرى أرتـيــتـا الــتـبـديل األول
آلرســــنــــال بــــعــــدهــــا بــــنــــزول
سيبايوس على حساب تشاكا.
وأطلق فان دايك صاروخية من
خــــارج مــــنـــطــــقــــة اجلــــزاء في
الـدقـيـقـة 62 تـصـدى لـهـا لـيـنـو

بنجاح.
وواصـل الكــــــــازيـت إهـــــــدار
الــفــرص الــســهــلــة بــعــد
انــــفـــراده مــــرة أخـــرى
بـألــيــســون مــسـددًا
كــــــــــــــرة تـــــــــــــــألـق
الـــبـــرازيــــلي في
الــتــصـدي لــهـا
في الــدقـيــقـة
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جــــــــيـــــــنـــــــيـــــــو
فــيــنـــالــدوم أمــا
ثالثـي الــــهـــــجــــوم
فـــتــــكـــون كــــمـــا هـــو
مــــعـــتـــاد مـن مـــحـــمـــد
صالح وســـاديــو مــاني

وروبرتو فيرمينو.
ظهر واضحا مـنذ البداية
أن لــيــفــربــول قــد يــدفع ثــمن
الـــلــعب بـــدفــاع مــتـــقــدم بــعض
الـشـيء خـصــوصــا أن أرنــولـد
وروبـرتـســون بـالـغـا كــثـيـرا في
ـواقع األمـامـيـة الــتـقـدم نـحـو ا
األمـــر الـــذي أوجــد مـــســـاحــات
شـاسعـة أمـام آرسنـال عـند شن
ــــــرتـــــدات وأجــــــبـــــر العــــــبي ا
ليفربول عـلى االرتباك وارتكاب
األخــــطـــاء الـــتي كــــان نـــصـــيب
روبـرتـسـون منـهـا هـفوة قـاتـلة
مــنــحت آرســنــال هــدف الــلــقـاء

األول.
لـكن لــيـفـربـول الـتـزم تــكـتـيـكـيـا
بـــأســــلـــوبه وخـــطـــته ومـــارس
ضــــغـــطــــا عـــالــــيـــا عــــلى دفـــاع
آرسـنــال بــهـدف إجــبـار دافــيـد
لويز وزمالئه على فقدان الكرة
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اقترب النيجـيري أودو موسيس مهاجم
ــقــاصــة مـن الــرحــيل إلى مــصـــر ا
نــــادي الـــشـــرطـــة الــــعـــراقي في

قبل. وسم ا ا
وقال عـبد احلمـيد عـادل مدير
أعــمــال الالعب فـي تـصــريح
صـــحــفـي مــوســـيس تـــلــقى
عرضا للرحيل إلى الشرطة
واألمــــــــور اقـــــــتــــــــربـت من
الـــــــــــــوصــــــــــــول لـإلعـــالن

الرسمي.
وأضـــاف مــوســيس أبــدى
مــوافـــقــته عــلـى الــرحــيل
لـــــلــــــدوري الـــــعــــــراقي

ـــفــاوضــات قـــاربت من االنـــتــهــاء مع وا
ـــقــاصـــة.وانـــضم مــوســـيس إلى إدارة ا
ـقـاصـة قادمـا من حـرس احلـدود مـطلع ا
ـــوسـم.ونــــــــــــفى عــــادل وكــــيل هــــذا ا
أعـــــــــمـال الــبــوركـيــني إيــريك تـراوري
جنم بيراميدز رحـيل األخير عن الفريق
ـوسم مـؤكــدا أن تـراوري مــســتـمــر في ا

قبل. ا
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وأشـــار إلى أن بـــيــرامـــيــدز رفض كـــافــة
عــــــروض رحــــــيل تــــــراوري وتـــــمــــــسك

باستمراره مع الفريق.
وفي ســـــــيــــــاق مـــــــتــــــصـل جنح نــــــادي
الـصناعـات الكـهربـائيـة  في التـعاقد مع
محـمد سـعيد قـادمًا من الـنجف لتـمثيل
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أشادت الـهيـأة التـطـبيـعيـة لالحتاد الـعراقي
لكـرة الـقـدم بـقدرات احلـكم عـلي صـباح
وذلـك بعـد تـألـقه الالفت في مـبـاريات
دوري أبــطـــال آســيــا لـــلــنـــســخــة
قامة في قطر بنظام احلالية ا

التجمع.
وأثـنت الــتـطــبـيــعـيــة عـلى
تألـق الصـفـارة الـعـراقـية
في ســـــــمـــــــاء الـــــــقــــــارة
اآلســــــيـــــويــــــة بــــــعـــــد
اإلشـــادات الـــكـــبـــيــرة
الـتي تـلــقـاهـا احلـكم
عـــــلي صـــــبـــــاح في
الـــــــــــــدور ثـــــــــــــمـن
ــنـطــقـة الــنـهــائي 
غــــــــرب آســــــــيــــــــا
بــقــيــادته مــبـاراة
النصر السعودي
ومـــــــــــــواطــــــــــــنـه
الـــتـــعـــاون الـــتي
انــــتــــهت بــــفــــوز
الــنـــصـــر بـــهــدف
نــــظــــيـف والــــتي
كـان جنـمـهـا األول
احلــــــــكم الــــــــدولي
صـــــبــــاح بـــــفــــضل
قـراراته الصـحيـحة
ـــبـــاراة وقــــيـــادته ا
إلـى بـــر االمــان دون

أخطاء.
كــــمــــا أشـــاد رئــــيس

جلـنة احلـكام في الـهيأة الـتطـبيـعية
الــدكــتـور عـالء عـبــد الــقــادر بــالـدور
ـمـيز الـذي يـقـدمه حـكامـنـا في أكـبر ا
مسابقة في القارة الصفراء بعد تألق
احلـكم عـلي صـبـاح وكـــــــــذلك احلكم

. مهند قاسم
مؤكـداً أن الـصفـارة الـعراقـيـة تسـتحق
الـتــواجـد في أكــبـر احملــافل اآلسـيــويـة

باريات. والدولية لقيادة ا
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وذكـر بـيـان عن احتـاد التـايـكـوندو أن
ـلـفـات احلاضـرة في االجـتـماع أبـرز ا
ـصادقة على مـعامالت الرواد وحسم ا
ـاليـة وتشـكـيل جلان الـصرف األمـور ا
دربـ والالعب لـتوزيع مـستحـقات ا
.وأوضح أنـه  االسـتـماع ـوظـفـ وا
ــقــتــرحــات الــتي ومــنــاقــشــة بــعض ا
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عـقدت الهيئة اإلدارية لالحتاد العراقي
ـركزي للـتايكـواندو اجتـماعاً مـوسعاً ا
بــبـغـداد مع الـلــجـان اخملـتـلـفــة لـلـعـبـة
لــبـــحث عــدد من الــقــضـــايــا الــعــالــقــة
والــتــحــضــيــرات لــعــودة الــنــشــاطـات

واالستعداد للمشاركات اخلارجية.

طـرحـهـا مـشـرفـو الـلـجـان مـنـهـا إقـامـة
مـهرجان التايكواندو استذكاراً ألبطال
الــــلــــعــــبــــة وروادهــــا وشــــهــــدائــــهــــا

واهب اجلديدة. واستعراض ا
ـــبــدئـي عــلى وبـــ أنه  االتـــفــاق ا
ـفتوحـة جلميع إقـامة بـطولة الـعراق ا
الــــفـــئـــات وإقــــامـــة دورة تـــدريــــبـــيـــة
وحتـكيمـية وبطولـة نسوية قـبل نهاية
الـعام احلالي وحتديد موعد لالجتماع
مع مـشرفي الـلجان الفـنية كـافة حلسم
ـتـبـقي ومـخـاطـبـة ـنـهـاج ا مـوضـوع ا
االنــديـة احملــلـيـة العــادة نـشــاطـهـا في

لعبة التايكواندو.
وتــابع أنه في خــتـام االجـتــمـاع اتـفق
اجلـــمــيع عــلـى جتــاوز كل الـــعــقــبــات
وتـذلـيل الـصـعـوبـات خـدمـة لـلـريـاضـة
الــعـراقـيــة وفـتح الـبــاب أمـام اجلـمـيع
لـلـمــشـاركـة بـتـطـويـر واقع الـلـعـبـة في

العراق.

ـلـفات بـالـرخـصـة االسـيويـة الـتي اكـمـلت رفع ا
حـيث ستـباشـر جلنـة التـراخيص زيـارة االندية
والـــبــــدايـــة من نـــادي الـــقــــوة اجلـــويـــة حـــيث
سـتـتـواجـد الـلـجـنـة في تـمـام الـسـاعـة الـتـاسـعة

صباحا في مقر النادي.
وأضـاف فالمرز: ستتم زيـارة بقية االنـدية تباعا

ــواعــيــد الــتي  ــقــبــلــة وضــمن ا في االيــام ا
حتـديدهـا في اللـجنة والـهدف من زيـارة االندية
ـعـايـيـر  االسـيـوية ـتـطـلـبـات وا الـتي اكـمـلـت ا
لـغرض منحهـا الرخص وحسب الضوابط التي
حـددهـا االحتاد االسـيوي.واخـتتم بـالقـول: نأمل
اسـتمرار التعاون ب االندية وجلنة التراخيص
إلنــهــاء الــزيـارات فـي أوقـاتــهــا احملــددة.وكـانت
جلـنـة الـتـراخـيص قـد اغـلـقت في الـعـشـرين من
ــنح الـــشــهـــر احلــالي نـــظــام كالس اخلـــاص 
الـتـراخيص لالنـدية الـتي تـلعب في دوري الـكرة

متاز للموسم 2021-2020. ا
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ســـــتـــــبـــــاشـــــر جلـــــنـــــة
الـتـراخيص فـي الهـيأة
الــتـطــبـيــعـيــة الـقــيـام
بــزيـارة االنــديـة الـتي
تــــــــلــــــــعـب في دوري
ـــــمـــــتــــاز الـــــكـــــرة ا
لـــلـــمـــوسم 2020-
2021 لــــــالطــــــالع
عـــــلى اكــــمـــــالــــهــــا
عايير ـتطلبات وا ا
ـــنـــحـــهـــا الـــرخص
االســيــويــة والــبــدايـة
سـتـكون غـدا الـثالثاء من
نــادي الــقــوة اجلــويــة.واكـد
رئـيس اللجنة  حس فالمرز :
ــشــمــولـة ســتــتم زيــارة االنــديــة ا

علي صباح
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احــــــــتــــــــفـى احتـــــــــاد االذاعــــــــيــــــــ
ـصــمـمــة االزيـاء والــتــلـفــزيـونــيــ 
صـبـيحـة عبـد الـستـار صـباح الـسبت
ناسبـة فوزها بجائزة عرب اضي  ا
نــــــيـــــــوز لالبــــــداع فـي الــــــقــــــاهــــــرة
وعـبـدالسـتار لـهـا خبـرة اكـثر من 30
عـــامـــا في مـــجـــال تـــصــمـــيـم االزيــاء
واخـتـيارهـا في االعمـال الـتلـفـزيونـية
حـيث عمـلت مع كـبار اخملـرج  كـما
كـان لـهــا خالل مـسـيـرتــهـا حـصـة في
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تــصــمـــيم ديــكــورات بــرامج االطــفــال
ومـــنـــهـــا بـــرنـــامج (دو ري) حلـــســ
قـدروي فضال عـلى تـصمـيم ديـكورات
بــــعـض االغــــاني. وقـــــدم اجلــــلــــســــة
االعالمي حـــافظ الــعـــادلي الــذي قــال
(مؤسسـة عرب نيـوز ومقرهـا القاهرة
ومن خالل مكتبها ببغداد ستقدم درع
ـصمـمة االزيـاء صبـيحـة عبد الـتمـيز 
ــســرتــهـا الــفــنــيـة الــسـتــار تــقــديـرا 
واالبـداعـيـة .كـمـا سـنـسـتـذكـر في هذه
اجلـلــسـة عــدد من الــزمالء الـراحــلـ
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ــمـثل الــلــبــنـاني  جـهــاد يـاسـ عن عــبّــر ا
طـربة الـسوريـة أصالة شـاركتـه ا سعـادته 
فـي كـليـب أغـنـيـتـهـا (واللـه وتـفـارقـنـا).وكان
ياسـ قد كشف لنا أنه سـيكون بطل كليب
ــوقع الــفن.وشـارك أصــالــة اجلـديــد وفــقـا 
يــاســ صــورة له وهــو يــعـانـق أصـالــة من
كـوالــيس تـصـويـر الـكـلـيب في لـبـنـان وعـلق
عـليهـا :(كم يشـرفني أن أقف بـجانب امرأة
راقيـة حنـونة مـحبـة جمـيلـة بروحـها وقـلبـها
جميلة قلبا وقالبا صلبة ورقيقة في آن معا!
ـشـاركـ كم أسـعـدني أن أكــون من أحـد ا
بــهــذا الــعــمل الــرائع. أتــمــنى لـك الــنــجـاح
الــدائم ألنك بــتـســتــاهــلي الــنـجــاح وأكــتـر!
أصالـة والله وتـفارقـنا). وقـبيل طـرح الغـنية
االثـنــ شــوقت أصــالـة مــحــبــيـهــا لــكــلـيب
أغنـيتها عبر نشرهـا مقطعاً صغيراً منه في
صــفـــحــتــهــا الــرســمــيـــة عــلى أحــد مــواقع
الـتواصل االجتماعي وتبدو فيه وهي حزينة
وتتـشاجـر مع حبيـبهـا في السيـارة وعلقت
كـليب أغنـية والله وتـفارقنا علـيه (باقي يوم 
من ألـبوم ال تـستـسـلم). وكان ألـبوم أصـالة
اخلـــلـــيـــجي اجلـــديــــد قـــد  طـــرحه خالل
مـنـتـصف ايـلـول اجلـاري وحـقـقت األغـنـيـة
أكـــثـــر من  800 ألف مـــشـــاهـــدة. وهي من
كــلـمـات: الــعـالـيــة أحلـان: يـاســر بـو عـلي
تـوزيع: طارق مدكور. ضم األلبوم  20أغنية
خــلـيـجــيـة من ضــمـنـهـم )اشـتـقت لك وش
كـنت أقول ما عـرفت أنطق غـمض عيونك

يا مثبت والله وتفارقنا).

{ لـــوس اجنــلــوس  –وكــاالت -
ـمثلة  غوينـيث بالترو أحتفلت ا
بـعـيـد مـيالدهـا الـثـامـن واألربـع
من خالل الظهور عـارية تماماً وقد
وقــفت بـطــريــقـة جــانــبـيــة ورفـعت
رجـلـها الـيـسرى لـتـغطي أعـضـاءها
احلميمة فيـما غطت صدرها بيدها.
وكـان رد فـعل ابـنـتـهـا عـلـى الـصورة
مـــفــاجـــئـــاً إذ يــبـــدو أنـــهــا شـــعــرت
بـاإلحـراج و كـتـبت أبل مـارتن الـفـتاة
الـبــالـغـة من الـعـمـر  16عـامًـا في قـسم
الـتعـلـيقـات(أمي!) وردت والـدتهـا على
تـــعــلـــيـــقـــهـــا احملـــرج عـــلى مـــا يـــبــدو
بــاســتــخــدام رمــوز تــعــبــيــريــة لــلــوجه
الـضـاحك.وشكـرت يـبالـتـرو التي تـقـترب

من سن اخلـمــسـ والــذي يـصــادف عـيـد
ـــعـــجـــبـــ مــــيالدهــــا في  27 أيـــلـــول  ا
واألصـدقاء عـلى أمـنيـاتهم بـعـيد مـيالدها
وعـزت ثـقـتـهـا إلى زبـدة اجلـسـم اجلـديدة
لعالمـتـهـا الـتـجاريـة (كـوب) في الـتـعـليق
ـــرفق بـــالـــصــورة الـــتي نـــشـــرتــهـــا في ا
صــفــحــتــهــا اخلــاصــة عــلى أحــد مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي وقــالت: (ال شيء
سـوى بـدلـة عـيـد مـيـالدي الـيـوم ... شـكرًا
جــزيالً لــكم جــمـيــعًــا عـلى أمــنــيـات عــيـد
ـــيـالد وأشـــكــــركم عــــلى زبــــدة اجلـــسم ا
ــدهــشـة بــجــنـون ألنــهـا اجلــديــدة كـوب ا
جــعــلــتــني أعــتـقــد أنه ال يــزال بــإمــكـاني

احلصول على مجموعتي). 
عـلى صـعـيد آخـر فـاجأت جنـمـة تلـفـزيون

وبعد ان تـعذر حضورهـا الى القاهرة
بسـبب اجلائحـة اقترحنـا ان تكرم في
بــــغـــداد من خـالل احتـــاد االذاعـــيـــ
وسنقدم ايضا شـهادات تقديرية لعدد
ــتـمــيـزين مــنـهم اخملــرج مـظــفـر من ا
سـلمـان بـشـرى زيني  غـالب ثـجيل 
عـدنان الـفـضـلي واالعالميـات نـسرين
ابراهيم نادية جـهاد  وسن عبد الله

.( ونرجس حس
واوضحت احملـتفى بهـا صبيـحة عبد
الـــســــتـــار لـ ( الــــزمـــان ) ان ( فـــوزي

وان احتـادنـا سـيـعـاود نـشـاطه الـفـني
والــثـــقــافي بــعــد تــوقف الشــهــر عــدة
ـرافـقة بـسـبـب االجـراءات الـصـحـيـة ا
جلـائـحة كـورونـا) . وقـال مديـر مـكتب
بـغــداد لــعــرب نـيــوز الــفــنـان مــحــمـد
احلــسـني قــال ( سـيــتم الــيـوم تــكـر

مصـممة االزياء بـدرع التمـيز لالبداع)
ـؤســســة الـتـي مـقــرهـا واوضح ان( ا
الــعــام بــالــقـاهــرة تــقــدم الــعــديــد من
ـجـال الفن سـابـقـات  الـنـشـاطـات وا
واالدب والـثقـافة واحملـتفى بـها الـيوم

بـجائـزة عرب نـيـوز لالبداع كـون لدي
الــعـــديـــد من الـــنـــشـــاطـــات من خالل
االزيـاء والـديكـور واالكـسـسـوار حيث
قـــدمت الـــعــديـــد من الـــورش في هــذا
نصـة االلكترونية ) اجملال من خالل ا
.وحـضـر االحـتـفـاء عـدد من الـفـنـانـ
واالعـالمـيــ في اول نــشــاط لالحتـاد
بـعـد توقف دام اشـهـر بـسبب جـائـحة
كــورونـا اضـافــة الى اعـضـاء االحتـاد
كـافـة و الـتـقـاط الـصـور الـتـذكـاريـة

جهاد ياسللمحتفى بهم واحلاضرين .

ÊuD½« qOLł rÝUÐ

ـي اخلـبيـر االقـتصـادي العـراقي ضيـفـته رابطـة االكاد
حـاضرة الـكـترونـية عن تـحـدة  ـمـلكـة ا الـعراقـي في ا
(تـأثـيــر تـراجع الـصـنـاعــة عـلى الـعـمــالـة واالقـتـصـاد في

العراق).

Ê«“u « .dJ «b³Ž

ــــقــــيم في االعـالمي الــــعــــراقـي ا
ــــاضي مــــصــــر تــــرأس االحــــد ا
ؤتمر الدولي العاشر عن جلـسة ا
(الـــتـــعـــلـــيم فـي الـــوطن الـــعـــربي
حتــديـات احلــاضــر واسـتــشـراف
سـتـقـبل - القـدس) والـذي عـقد ا

الكترونيا.

d²Š d

ـوسـيـقي االردني شـارك في امـسـيـة اقـيـمت في مـكـتـبة ا
كتبة) عبداحلـميد شومـان بعمان بعـنوان (موسيـقى في ا

ي. احتفاء بيوم العود العا

w UA « ”U³Ž qC «

مــعـاون االمــ الـعـام لــلـعــتـبــة احلـســيـنــيـة  نــال شـهـادة
الدكـتوراه من كليـة االدارة واالقتصاد بجـامعة كربالءعن
وسومة (اثر التفكير االستراتيجي على جودة اطروحته ا
ـــقــدســة من خـالل الــتــراصف اخلــدمـــة في الــعـــتــبــات ا

االستراتيجي).

 «œ«dł bL×

مدير شـباب اربد اعلن اختـتام فعاليات (مـشروع التوعية
ديرية االجتمـاعية حول اجللوة العشائـرية) التي نفذتها ا
راكز بالـتعاون مع وزارة الـشبـاب االردنية في عـدد من ا

الشباب الكترونيا.
ÊULKÝ bFÝ 5MŠ

الــتـدريـسـيــة في قـسم االعالم بــكـلـيــة االداب في جـامـعـة
تكريت في الـعراق صدر لها حديثا كتابها البكر(الصورة

الصحفية واالرهاب الرقمية)عن دارأمجد في االردن.
wKŽ s¹b « fLý ‰œUŽ

االعالمي العـراقي  تكليفه من قبل رئاسة ديوان الوقف
ـهــام مـديـر قـنـاة ديـوان الـفــضـائـيـة بـعـد انـهـاء الـسـني 

همة. تكليف االعالمي رباح آل جعفر من هذه ا

Í—uHM « U½«œ

التشكيلية السورية اقامت معرضها الشخصي االول في
ركز الوطني للفنون البصرية وضم اكثر من  30 لوحة. ا

اتـبع بنشرها الواقع  كيم كارداشيان ا
ـة ظهرت فيـها برفقـة أخواتها صورة قد
الثالث كـايلي وكلـوي وكينـدال تعود إلى
الـعـام  2009 إذ أنـهــا أثـارت جـدالً واسـعـاً
ـتـابـعـ بسـبب الـتـغـيّر الـكـبـير في ب ا

مالمح وجههن. 
ويـبدو أن الـصورة أحـرجت كـايلي بـشكل
كبـير لتـعلّق على الـصورة طالـبةً من كيم
حذفـهـا فـوراً لـتـردّ عـلـيـهـا كيـم (إن كانت
تــريـد قـصّــهـا من الــصـورة) فــتـجــاوبـهـا

كايلي (طبعاً).
 وبـالــدخــول إلى صــفــحـة كــيم نالحظ أن
الـصــورة الزالت مـوجــودة كـمــا هي وقـد
حــــصـــدت حـــتـى اآلن أكـــثـــر من  3مالي

إعجاب.

ـهـرجـانات ـشـاركـات في مجـال ا ا
عـارض والفعـاليات الـتشكـيلية وا
فـي بــغـــداد وإقــلـــيم كــردســـتــان ..
وحــضـــر الــلـــقــاء نـــقــيب فـــنــاني
كــردســتـان نــيــاز نــوري ومــعـاون
مـديـر عـام الـفـنـون مـحـمـد كـوردو
ومــــديــــر عـــــام دائــــرة الـــــفــــنــــون
التـشكيـلية بـختيـار حلبـجة فضالً

 b UŠ ÊU ſ ≠ WO½ULOK «
ــديـــر الــعــام لــدائــرة الـــتــقى ا
الــفـنــون الـعــامــة عـلي عــويـد
ـثقـف عدداً من الـفنـان وا
في الـســلــيـمــانـيــة .. وجـرى
خـالل الـــلـــقـــاء بــــحث ســـبل
ـشـتـرك بـ دائرة الـتـعـاون ا
ؤسـسات الـثقـافية الـفنـون وا
في السليمانية وكذلك مشاركة
فـــنـــاني اقـــلــيم كـــردســـتــان في
مهرجان الواسطي في دورته 13
ـؤمـل ان يـنــطــلق في الــذي مـن ا

قبل ..  تشرين الثاني ا
واتــفق اجلـــانــبـــان عــلى
مــــواصـــلـــة الــــعـــمل
والـــتــواصل من
أجل تفعيل

عن مـدير مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
نامق محمد فرج. كما حضر اللقاء
أيضاً رئيس القـسم التشكيلي في
دير كلـية الفـنون روزكار كـمال وا
الــعـام فـي وزارة الـثــقــافـة مــحــمـد
ـدرس في معـهـد الـفـنون فـتـاح وا
اجلـميـلة لـطيف جـابر اضـافة الى
الــفــنــانــ صــالح الــنــجــار وعــبـد

الــرحـمـن مـيــرزا وحــكـمت مــحــمـد
سبحان.

الى ذلك أقــام الـبــيت الــثـقــافي في
الــدورة بــبـــغــداد مــعــرضـــاً فــنــيــاً
للفنانـة التشكيلـية سمر أبو التمن
عــبـــر صــفــحــتـه في (فــيس بــوك).
وتـضـمن مــجـمـوعــة من الـلـوحـات
الفنية مع نبذة عن سيرتها الفنية.
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إذا كـنت مـرتـبط فـالــعالقـة سـوف تـنـتـقل إلى مـرحـلـة
جديدة مليئة بالفرح .

qL(«

تتاح الـفرصة لبدء عالقات جديدة . توقّع زيادة جيدة
في مصادرك.

Ê«eO*«

 تشـعـر بـحـاجـة إلى جلـسـات وديـة مع احلـبـيب .يوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

 تـشعـر باجنـذاب مـفاجئ جتـاه شخص مـعـ تقـابله
حض الصدفة .

»dIF «

تـنسـحب قليـال من احلياة االجـتمـاعيـة الصـاخبة إلى
حياة أكثر هدوء و أكثر سرية.

¡«“u'«

عالقـاتك الـعـاطفـيـة سـيُـسـلط عـليـهـا الـضـوء كـما أنك
غامرات. ستكون منهمكاً جداً با

”uI «

كان و أنت تـتشجع بـان تأخذ غـامرة يـعم ا جو من ا
مجازفات جريئة.

ÊUÞd «

  ارث تـسـتـغـله لـتـمـويل مـشـروع كـنت تـفـكـر به مـنذ
زمن قد .

Íb'«

ا  تـتـجـرأ في اخـذ خـطوة إلـى األمـام مع الـشريـك.
يقدم العالقة.

bÝô«

 هناك أسئـلة ماليـة يجب أن تعالج بـكثير من الـلباقة.
رقم احلظ . 8

Ë«b «

تـصــبح الــعالقــة مع الـشــريك في مــحك صــعب .يـوم
السعد الثالثاء.
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ستـواجه حواراً صعباً مع أطفالك خصوصاً إذا كنّ
بنات مراهقات.
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اكـــتب مـــرادف ومــعـــاني
ـكـونة من سـتة الكـلـمات ا
حروف ضمن خـانة الدائرة
ـظـللـة حتصل عـلى حروف ا

طلوبة:(مسجد): الكلمة ا
1- مدينة فيتنامية

ارسة  -2

ـــثـــلـــةوســـفـــيـــرة لال 3- لـــقب 

تحدة ا
4- التقرب باحلب

5 - رواية لنجيب محفوظ
6- التصرف مع االخرين

7- اقتحام مفاجيء

8- دولة افريقية

وسيقي 9- السلم ا

10-  السرعة

11- اغنية لديانا حداد

12-  العناء
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إجتماع ب علي
عويد وفناني
السلمانية

غوينيث بالترو

كـنت عـند احلـالق اضـبط طـلتـي التـي عـلي أن ارضي اخملـرج الـدقيـق الذي
يـحـسب كل شيء حـسـابه كــان هـنـاك مـسج لم اشـأ ان اقـرأه  قـوة خـفـيه
منـعـتـني من ذلك. كـنت في حـالة انـتـظـار    في غرفـة اسـتـقبـال الـضـيوف 
ــة لـلــظــهـور مــعك في حملت الــنص الــتـالي : ســعــيـدة جــدا بــدعـوتـك الـكــر
ميز لـكنني اجد نفسي  مـلزمة  باالنسحـاب ( هي معركة يابنتي برنامجك ا
?)   كنت اظـن احلوار عـلـمي صـرف  استـعـرضت حـلـقات سـابـقـة وجدتك

تسأل في ميول االوالد وتخصصاتهم !
تخصص  كان زوجها اسعد منها في تـلك الليلة التي كانت تقـول لزميلها ا
تحدة : (نزول نزلك) وهما يستذكران حماقات من اعلى جامعات الواليات ا
ايـام الـتـلـمـذة في ربـيع الـزمـان الـســعـيـد بـبـغـداد.كـنت تـذكـرت مـابـثـته مـنى
الـشـاذلي فـي بـرنـامـجــهـا مع نـاهـد فــريـد شـوقي وابــنـتـهـا الــعـروسـة نـاهـد
الـسـبـاعي . قـالت مــامـا نـاهـد : (فـركـشت بـنـتـي اجلـوازة والـبـنـوته مـكـتـوب
اضافت ابنتها ناهد وافـقة ببساطة) كتابها  لم نشعر بشيء خالص خذنا ا
: (قلت مش عايـزة يامامـا وبس تكـلمت مع ربنـا وقلت انـا غبيـة ومش عارفة
اعمل ايه !! انا بكلم ربنا عادي). قالت االم : (انا مأموريتي انتهت يانودي)

واشتعلت اكف احلاضرين بالتصفيق !!
 وتـابـعت نــاهـد الـسـبــاعي: (بـدال من الـذهــاب إلى الـزفـاف أغـلــقت هـاتـفي
احملمول وذهبت إلجراء جلـسة "مساج" وتدليك لـكي أهد أعصابي) ليرد
ـصـري عـمـرو أديب عـلـيـهـا سـاخرا: مـقـدم بـرنـامج "احلـكـايـة" اإلعالمي ا

(مساج اخلير).
ـفتـرض  قـد  دعـاني الى مـكان جـمـيل وظـريف وعال  كان شـريك احلـوار ا
جدا  وهو يـتمم علي بـقية الـبصمـة الصوتـية : (دكتـور حضرتك كـاريزما )!

مد لي صاحبي كفه وهو يقول : (خذ  كررز حَب )!
 في الليل البهيم قعدت اتسلى مع  اصدقاء العالم االفتراضي الفسيح .

النـاس بيا حال عايـشة وحضرتك بيا  على العام رسالـة(هنيئا لقـلبك دكتور
حــال وتـــســال انـي بــيـــا دولــة !يـــاريت تــنـــشــر شـي عن وضع بـــلــدك وانت
اختـصاص اعالم.تـابعت اغـلب منـشوراتك فـقط حايـر بس بنـفسك وصورك

شيب). وحضرتك بلغت من العمر ا
 كـانت الـصـورة في بــلـد عـربي يـتـطــاول اهـله بـالـعـمــارة بـنـوا من نـاطـحـات

العجاج مايسد االفق ..
 لـقـطه اليــكـتـرث لـهــا احـد لـكن مــاسـاءني ان الـرجل يــدعـوني ان اكـتب عن
شـيـالن وسـجــاد الــعـراقـي وفـتى اخملــيــمــات الـعــراقي الــذي اجنــده رئـيس

الوزراء.
 فكـرت ماذا لـو إني طـرحت نفـسي مـحلال مـحـرما سـياسـيـا  ماذا سـابقي

ن هم فعال قـد اسسـوا النـفسـهم نهـجـا خاصـا كمـحلـل
وهم فعال يستـطيعون ان يـأثروا في الناس ويـصنعو رأيا
عــامــا.  ثم إنه لــيس مــيــداني  والمــضــمــاري  مع إني
صــاحب ضــمــيــر  واردد دومــا :(زى الــبــدل مــبــاد ئــنــا

بنبدلها واللى اترمى فى النار ما تامنلوش).
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طار بدا الـصاروخ الـذي اطلقـته علـى منـزل عراقي قـرب ا
ملـيـشيـات تـصـر على اعالن احلـرب والـسالم بـقرار مـنـها
بـعـيـدا عن الـعـراق وحـكـومـته رسـالـة عـقب  انـتـهـاء زيـارة
همة مستمرة وزير اخلارجية العراقي الى طهران في انّ ا

 ولن تتدخل طهران لوقفها.
الضربة كـانت مأساويـة في قتل خمـسة عراقـي آمن في
منزلـهم بيـنهم نـساء واطـفال. وهـذه داللة عـلى انَّ أكثر من
خمسـة كيلـومتـرات في عمق محـيط مطـار بغداد هي أرض
مكن أن تكون ساحة حرب في أية حلظة. وهذا حرام من ا
دني الـدولي وسمعته سنعكس عـلى أمن بغداد ومـطارها ا

أمام الطيران الدولي القادم.
الـرسـائـل االمـريـكــيـة وصــلت الى ايـران الــتي بـيــدهـا امـر
ـطـار اذا اصــدرت أوامـرهـا الى ايـقـاف الــهـجـمـات عــلى ا
ليشيات الـتابعة ألوامرها وليـس هذا سرّاً ابداً وال تهمة ا

ضد أحد وانّما هو امر واقع .
ما تسرّبَ حـول اغالق واشنطن سـفارتها هـائلة الـضخامة
ـغادرة الى اربـيل  هو قرار انـهزامي يـتجلى في بغداد وا
فيه الـعـجـز االمريـكي فـيـما لـو كـان صـحيـحـاً إال اذا كان
البـديل لـهـذه اخلطـوة تـنفـيـذ قرارات عـسـكـرية مـجـمدة في
قــصف مــائـــة وعــشــرين هـــدفــاً داخل الــعـــراق كــرد عــلى
ــصـالـح االمـريــكــيــة وهـذه اخلــطــوة لــيـست اسـتــهــداف ا
ـواقف االسـتـراتـيـجـيـة لـدى ايران حـاسـمـة وال تـغـيـر من ا
رتبطـ بها أي شيء  ذلك انّ االذى سـيقع على أرض وا
عـراقيـة والـقـتـلى سـيـكـونون عـراقـيـ ال مـحـالـة سواء من
ــقـــدرهم من مــنــازل ودوائــر ــلــيــشــيـــات أو مــا يــحــيط  ا

حكومية.
اآلن  احلكومة  أكـثر حرجـاً فالدمـاء التي سالت في ذلك
ــنــزل كـــانت عــراقــيـــة وهي لــيــست جـــزءً من الــصــراع ا
االمـريـكي االيـراني وانّ اجـراءات االقـتـصـاص احلـكـومي
لن تمس الـعالقة مع اجلـيـران ذلك انّهـا شأن داخـلي. لكن
كالمـنا نـظـري وسـهل وأمـنـيـات مـحبـطـ لـيس أكـثـر فـقد
اعتـدنا عـلى أنّ أحداً لن يـعوض الـدم العـراقي الذي يـهدر

في أي مكان وزمان.

أمّا صاحبي البعـيد الشاعر خـير الله سعيد  فـلقد ضربه الهوى
واحلنـ عـلى رأس قـلـبه ليـلـةَ قـرأ مـنبـوشـنـا الـفيـسـبـوكي وشاف
صورة الباص األحمر ذا الـطابق الرائعـ  وعلى بركة الذاكرة
سأزيـد فوق مـا كتـبته وأعـجب الصـحب البـغداديـ من الصـوب
وما حولها وما تبقى  وقد تكون الكتابة على حلقت مستعجلت
 واحدة عن سنواتي برصافتها والثانية عن سنواتي بكرخها .
ســأبــدأ من فــصل الــطــفــولــة وفـورة الــشــبــاب وأذهب إلـى أرقـام
ـا كـتـبت اسمي باصـات مـصـلـحة نـقل الـركـاب الـتي ركـبتـهـا ور
رآة الـكاشفة على متكـأ كرسي ال يراه الـسائق احلازم بوسـاطة ا
ـفتـتح السـتيـنيـات وكل الـسبـعيـنيـات البـديعـة من سكـنة  وكنت 
رصافة بـغداد الـعزيزة بـواحد من أشـهر جـيوب الفـقر الـعمالقة 
الصـقـة جلمـيـلـة الصـنـاعـية وهو مـديـنـة الثـورة وأول مـربـعـاتهـا ا
والذي يحـمل مسـمى قطـاع ستـ الذي تلـفظه الـناس وقـوفاً على

حرف الطاء ربع ساعة . 
طـلع شـارع السـعدون وحتت كان لـدى أبي وأخي األكـبر دكـان 
ظل عـمـارة مـرجـان وبـركـة مـطـعم تـاجـران وأذان جـامع األورفـلي
أسـمه ألـبـان وشـنـيـنـة فـوزي  وكـانت كـاسـات وطـاسـات وجنـاين
الـلـ الـتي تـخـصــصـنـا بـصـنـعـهـا هـي األقـرب الى طـعم الـقـيـمـر
وصفرته احملببة  خاصة إذا تناولته صحبة كيكة سادة مشطورة
الى أربع فـلــعـات  وكـان الــرزق وفـيـراً ومــبـهـجـاً عــلى الـرغم من
ـطـارق الـكـبــرى الـتي اسـتـعـمـلـهـا صـداع مـتـأخـر كـانت تــنـتـجه ا
قاول سامي علـوان العاني في نحـته وبنائه نفق ساحـة التحرير ا

شهورة .  شهور وا ا
كنـا نغـلق الدكـان قبل بـلـوغ احلاديـة عشـرة ليالً  بـعد أن نـسقي
العطاشى اخلارج من دور الـسينما بـشارع السعدون  والذين
يـعاد شـربت الرمان والـقليل مـنهم يرى كانوا يـفضلـون في هذا ا
في شنينة صانعنا سبتي الكردي دواء ليل وطمأنينة ونوماً عزيزاً
وأحالماً لـذيذة مع شـاديـة وناديـة لطـفي وصـوفيـا لورين وكـاترين
نام القلق شامي كابور دينوف  وسيء احلظ منهم قد يأتيه في ا
باكيـاً الطماً  أو بـود سبنـسر ساكـراً هاجمـا هو وشقـيقه ترانس

هيل على حانة !
نزل كنا نـستقل الباص الشائل الرقم ستاً في رحلة العودة الى ا
وأربـعـ  ومــوقـفه كـان لـصـق حـديـقـة األمــة من جـهـة ســيـنـمـات
سرحي ميامي واحلـمراء وغرنـاطة ودكاكـ ابن عمتي خـميسـة ا
سرح ويوسف العاني ووجيه صبحي حسن حس  الذي طلّق ا
عبـد الغـني وزيـنب وصحـبة الـصعـالـيك األفذاذ  وخـاض بأعـمال
الطـعـام والـشرابت والـعـصـائر والـكـرزات  فأنـتج من مـشـهورات
ـدهـشـة  كـبـة الـكـبـة وشـربت سـمـيـر وكص احملالت الـبـغـداديـة ا

عادل .
ـسـا يـتحـرك الـبـاص ثـقـيالً مـكتـظـاً بـالـكـادحـ وبالـسـكـارى ا

الذين منـهم من يفتـعل إغفـاءة مريبـة جتنبـاً لصوت اجلـابي ونغزة
دفع بطاقة ضئيلة سعرها عشرون فلساً على أغلب ظني !

إن كـنت عـائــداً وحـدي فـســوف أفـضّل الـهــبـوط بـسـاحــة خـمـسـة
ـنـظر ـتـعـاً عـيـني وأذني  ـبـتـدأ الـثـورة   ـعـروفـة  وخـمـس ا
قاهي ولواعيب كرة القدم ومطعم الـباجة الكبير وأبخرة القدورة ا
الـكــبــيـرة  واســتـعــدادات بـعـض طـالــبي الــرزق احلالل لـصــبـاح
الساحـة ومسـطر الـعمـال الشـاسع  وإن كنت صـحبة أبي وأخي
ـاء الـضـخم الـعـالي  ومنـه نشق فالـنـزول سـيـكـون بـباب خـزان ا
ا سـتـة وخمـس أو الدرب مـروراً بـقطـاعي سبـعـة وخمـسـ ور
ـينـنـا سـيكـون جـامع كـامل الـرضوي ثمـانـيـة وخمـسـ  وعـلى 
ـرشـوش بـالـنـفط األســود والـقـطط  وشـمـالـنـا مـعـطـراً وشـارعه ا
برائـحة الـفواكه واخلـضر الـتي جتيء مسـافرة من عـلوة جـميـلة 
لـكن هـذه األعـطـار الـرحـيـمـة احلـلوة ال تـمـنـع ما تـصـدره سـواقي
يـاه اآلسـنـة الـتي تـتـلـوى في القـطـاع حـتى وصـولـنـا الـدار التي ا
كـان رقــمـهــا أربـعــة عـلى ســتـة عــلى سـتــ  ومن حــوشـهـا درج
اسـمـنـتي جـمـيل يـصـعـد بـنـا إلى سـطح الـدار اآلمـنـة صـيـفـيـاتـها
والــبــاردة أفــرشـــتــهــا وأول حــكـــايــاتــهــا

الناعسات !
عشت هنـاك نحـو عشـرين سنـةً ثم عبرتُ
صــحـــبـــة أخي جـــمــعـــة نـــحــو كـــرخـــهــا

وجسورها ودجلتها.
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{ بــاريس-مــيالنـو -(أ ف ب)  –حتـدّت
ـطـر مــئـات الـنـســاء الـبـديـنــات األحـد ا
وجـائـحة كـوفـيد- 19أمـام بـرج إيفل في
ـزيد من الـتنوع في بـاريس للـمطـالبة 
األزيــاء ومــســاعـدة الــنــاس عــلى تــقـبل

أنفسهم.
واجـتـمـعت الـنـساء مـن كل األوزان على
مـــنـــصـــة عـــرض األزيـــاء حتـت ســـمــاء
بــــاريس الــــرمــــاديــــة وفي ظـل درجـــات
حـرارة متـدنية وهن يـضعن الكـمامات
في نشاط نظمته حركة بادي بوزيتيف.
وفـي مـــيـــدان تـــروكـــاديـــرو تـــمـــايـــلت
الــعـارضــات عـلى اخــتالف أحـجــامـهن
ــطـابــقـة لــلـصـورة بــأجـســامـهنّ غــيـر ا
الــنـمــطـيـة لــعـارضــات األزيـاء فــمـنـهنّ
الــبـديــنـات والــنـحــيالت والـقــصـيـرات
ـعــظـمــهنّ الـثــيـاب الــقـامــة وارتـديـن 
الـداخـليـة أو قـمـصان الـنـوم القـصـيرة
وخــلـفـهنّ بـرج إيــفل. ولم يـتـردد بـعض
الـرجال في االنضمام إليهنّ على منصة

العرض.
وقـالت جورجـيا شتـاين التي تقف وراء
حـركــة بـادي بـوزيـتـيف لـوكـالـة فـرانس
بـرس إن هـذا العـرض الـذي أقيم لـلـمرة
الـرابـعـة كان حتـديـاً حـقيـقـيـاً إذ شارك
فيه  500عارض رغم الفيروس والقيود
جـاؤوا من كل أنـحاء فـرنـسا وبـلـجيـكا

. ما يثبت أن احلركة تكتسب زخماً
وارتــدت الـعـارضـات أزيــاء من الـعالمـة
. وقالت شتاين الـتجارية الـصينيـة ش
لم أجــد عالمـة جتــاريـة فـرنـســيـة. كـنت
أودّ لـو تمكـنت من إيجاد واحدة لـكنها
الحــــــظـت مع ذلـك أن األمـــــور فـي هـــــذا
الـشـأن بـدأت تتـحـسن في فرنـسـا وهو
مــا يـــتــجــســد في احلـــمالت اإلعالنــيــة
وحــتى عـلى مــنـصـات عــروض أسـبـوع
ــــوضـــة. وفـي آذار/مـــارس الــــفـــائت ا
اســتـعـانت دار شــانـيل بــعـارضـة أزيـاء
قــيـاســهـا  40 بــدا شــكـلــهــا الـطــبــيـعي
مــتـــمــايــزاً عن الـــعــارضــات األخــريــات

النحيالت.
صمم وأبـدت شتاين ارتياحها إلى أن ا
الــفــرنــسي جــاكــيــمــوس حــمـل شــعــلـة
الـــقـــضـــيـــة الـــتي تـــنـــادي بـــهـــا بــادي
بـوزيتيف بعدما كـان جان بول غوتييه

طـلـيعـيـاً في هـذا اجملال. وقـالت شـتاين
ـعارك تـستغـرق وقتـا. لقد تـطورنا كل ا
بـشـكل هـائل خـالل عـامـ وهذا يـثـبت
أن الــنـاس في حـاجــة إلى هـذه احلـركـة
إليـجـاد أنـفـسـهم فـيهـا وقـبـول أنـفـسهم
والـشـعـور بـالـسـعـادة. وارتـدت أسـتاذة
الـتعـليم العـالي إميلي دوري ( 30عـاماً)
بـــفـــخـــر طــقـــمـــاً من الـــدانـــتـــيل يـــبــرز
مــنـحــنـيــاتـهـا خـالل هـذا الـعــرض لـكي
تـثــبت أن كل الـنـسـاء جـمـيالت. وكـانت
كـريـسـتـينـا كـونـسـتانـتـان وهي وكـيـلة
سفر تبلغ  27 عاماً ترتدي حمالة صدر
بـلـون البـشرة وسـرواالً ريـاضيـاً أسود
وقـالت أنـا فـخـورة جـداً بـوجـودي هـنا.

نحن نساء ونتقبل أنفسنا.
أمــا داوســـون بــاربــا وهي بــائــعــة في
الـثالث فاكتشفت بـادي بوزيتيف عبر
وســائل الــتــواصـل االجـتــمــاعـي وهـذا
الـــعـــرض كـــان األول لـــهـــا. وتـــقــول إن
مــشـاركـتــهـا فـيـه فـرحـة عــظـيـمــة. إنـهـا
طـريـقـتـهـا في االحـتـجـاج عـلى مـجـتـمع

يزرع اجلمال النمطي.
ـوضة في فـيـمـا اخـتتم األحـد أسـبـوع ا
مــيالنـو بـعـرض أزيــاء لـدار فـالـنــتـيـنـو
ــديــنــة الــتي اخــتــارت اســتــثــنــائــيــاً ا
اإليـــطــالـــيــة بــدالً مـن بــاريس لـــتــقــد
تـشـكـيـلتـهـا اجلـديـدة للـرجـال والـنـساء

لربيع سنة 2021 وصيفها.
ـــوضــــة في لـــنـــدن بــــعـــد أســـبــــوعَي ا
ـــوضـــة في وبـــاريس نـــظّـم أســـبــوع ا
مـيالنـو بدوره في ظل إجـراءات صحـية
مـثل قـواعـد الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي الـتي
فـرضتهـا جائحـة كوفيد- 19مـع أن أكثر
من  20 دار أزياء منها فالنتينو وفِندي
ودولـتشه أنـد غابـانا وإتـرو وفيـراغامو
ومــــاكس مـــارا خـــاضـت رهـــان إقـــامـــة
عــروض حـيّـة بـحـضــور زبـائـنـهـا. ومن
ــغــني مــيـكــا الــذي لــبّى دعـوة هــؤالء ا
فـالنتينو وقـد الحظ في تصريح لوكالة
فــرانس بــرس أن الــعـرض كــان رائــعـاً
مـــــشــــيــــراً إلـى أنه احبّ خـــــصــــوصــــاً
االخـتيـار غيـر التـقلـيدي لـلعـارض من
نـسـاء ورجـال مـخـتـلفـ جـداً يـشـكـلون

خير تمثيل لعالم اليوم.
ـوضـة وفـي مـا يـأتـي أبـرز تــوجـهــات ا

التي برزت خالل هذا األسبوع.
كناً السفر إلى إيطاليا في سـواء كان 
قبل أم ال سيكون ذلك متاحاً الـصيف ا
عــلى األقل من خـالل الـتــشـكــيالت الـتي

عُرضَت خالل أسبوع ميالنو.
ثابة فـتشكيلة دولتشه أند غابانا هي 
رحـلـة إلى صـقـليـة بـرسـومهـا الـعـزيزة
عــــلى قـــلـب الـــدار والـــتـي تـــوحي دفء
اجلــزيــرة وألــوانــهــا وغــنــاهـا. أمــا مع
أزيـــاء إتــــرو فـــمـــشـــوار عــــلى ســـاحل
أمـالـفي ترسـمه استـعـادة نقـشة بـيزلي
الـتي عُرفَت بها الدار والطابع اخلفيف
لألشـــكـــال وكــأن الـــقــفـــطــان الـــطــويل
الـفـضفـاض مشـروع نـزهة جـمـيلـة على
شــواطـئ الــريــفــيــيـــرا. وشــكّــلت أزيــاء

بـــوتــشي حتـــيــة إلـى كــابـــري جــزيــرة
الـسحر والفـنون وفيلم لـو ميبري جلان
لــوك غـودار من خالل نــقـشــات بـألـوان
ــهـا ومــنـهـا الــفـاكــهـة تـمــثل أبـرز مــعـا
بــيــاتـزيــتـا دي كــابــري وكـانــتـزوني دل
مـاري وفــيال كـونـكـيـلـيـا. واخـتـارت دار
مــاكس مــارا من جـهــتـهــا الـفن مــحـوراً
لتشكيلتها التي تُوجِه من خاللها حتية
إلى حـقـبة الـنهـضة اإليـطالـية تـتجـسد
فـي نـقــشــات ســداســيــة األضالع تــذكّـر
بـــأرضــيــات الــفـــســيــفــســـاء في أجــمل

الكاتدرائيات اإليطالية.
w{U*« rO UBð s  

وكـانت مـرحـلـة احلـجـر أيـضـاً مـنـاسـبة
أمـام دور األزيـاء اإليطـالـية لـلـعودة إلى

أرشـيـفـهـا والـعـمل عـلـى اإلفـادة مـجددًا
ــــاضي. فــــدار مـن أبــــرز تــــصــــامــــيـم ا
فـرساتشي مثالً نبشت نـقشة كنز البحر
الــتي ابــتــكـرهــا جــاني فــرسـاتــشي في
تــسـعـيــنـات الـقــرن الـفــائت وجـعـلــتـهـا
ـقبـلـة من خالل مـحـوراً لـتـشـكـيـلـتـهـا ا
مــطـبّــعـات بــحـريــة. واسـتـوحـت فِـنـدي
تـشكـيلـتهـا من بيـاضات عـائلـة سيـلفـيا
ـطرّزة بـنعـومة. أما فـينـتوريـني فٍندي ا
ـعـاطف مــارني فـقـدّمت تــشـكـيـلــة من ا
انـطـلقت من تـصامـيم تـشكـيالت سابـقة
وطـبعت عـليـها كلـمات أرسـلهـا أصدقاء
ــصـمم فــرنـشــيـسـكــو ريـســو إلـيه في ا
رســــــائل خـالل مـــــرحــــــلـــــة احلــــــجـــــر.
واســتـخــدمت دولــتـشه أنــد غـابــانـا في

تـشكـيلـتهـا بقـايا قـماش كـانت موجودة
لديها تفادياً إلنتاج أقمشة جديدة.

tOýËd Ë qO²½«œË e¹dDð
كـذلك حـفلت تـشكـيالت أسـبوع مـيالنو
بـالـتطـريـز والدانـتـيل والكـروشـيه. ففي
تــشـكـيــلـة فــالـنــتـيـنــو بـرزت الــدانـتـيل
ـصـنـوعة من ـقـصـوصـة بـاللـيـزر أو ا ا
الـقش. وأقـامـت فـالـنتـيـنـو عـرضـهـا في
مصنع قد زيّنته باألزهار والنباتات.
وطـغى التطريـز على تشكـيلة فٍندي من
فـساتـ ومعـاطف وأكسـسوارات وهو
حـاضر كـذلك برّاقاً في تـشكيـلة أرماني
وفي أزيـاء ألـبـرتـا فـيـريـتي عـلـى الـكاب
والـــفــســاتـــ اخلــفــيـــفــة ذات األكــمــام

الفضفاضة.

وثـنائـيي اجلنـس والفـئات األخرى
فـي بـولـنــدا الـتي تــواجه حتـديـات

اثلة.

بـالقـضايا الـتي تؤثـر على مـجتمع
يل ثلـي ومزدوجي ا ـثليـات وا ا
ــتــحــولــ جــنــســيـاً اجلــنــسي وا

{ وارســـــــــــــــــو- (أ ف ب)  –وجّــه
سـفراء نـحو  50 دولـة لـدى بولـندا
األحــــد رســــالــــة مــــفــــتــــوحــــة إلى
الـسـلطـات البـولنـديـة دعَوهـا فيـها
ـثلـي بـشكل إلى احـترام حـقوق ا
ثلي إلى أكـبر. وحتولت حقـوق ا
قــضــيــة حـســاســة في بــولــنـدا في
الــســنــوات األخـيــرة في ظـل تـولي
حـزب الـقـانـون والـعـدالـة الـيـميـني
السلطة إذ يشن احلزب حملة ضد
ـثلية مـعتبراً مـا يسميه الـعقيدة ا
ثـلي الـدعوة إلى تـعزيـز حقـوق ا
شــكألً من الــشــيـوعــيــة.  وجـاء في
الـــرســالـــة الــتـي حــمـــلت تـــواقــيع
ـتحدة دبـلومـاسي من الـواليات ا
وكـنـدا ومـعـظم شـركـاء بـولـنـدا في
االحتــاد األوروبـي بـاإلضــافــة إلى
إســرائـيل والـهــنـد والـيـابـان ودول
أخــرى نـعـرب عـن دعـمـنــا اجلـهـود
ـــبــــذولـــة لـــزيـــادة وعي الـــنـــاس ا

{ مـدريـد- (أ ف ب)  –هـاجم ذكـر غـوريال في
حـديــقـة احلـيــوانـات في مــدريـد األحــد حـارسـة
حضـرت لتـنظـيف حظـيـرته وإطعـامه فكـسر لـها
ذراعيـها وتسبّب لها بـجرح في رأسها على ما
أعـــلـــنت إدارة احلـــديـــقـــة وهـــيـــئـــة األســـعــاف.
وأوضــحـت حــديـــقــة احلــيـــوانــات فـي بــيــان أن
احلارسة البالغة السادسة واألربع كانت تنفّذ
األعـمـال اليـوميـة الصـباحـيـة في منـطقـة داخلـية
من احلديـقة مـحميّـة ببـاب ثالثي عنـدما وجدت
نـفـسـها وجـهـاً لـوجه مع الـغوريال الـذكـر مـاالبو
الــبـالغ  29 عــامــاً.  وأضـاف الــبــيــان أن فـريق
احلـديـقـة تــمـكّن من إبـعـاد احلـيـوان وبـعـد ذلك
تـولّى فـريق بــيـطـري تـخـديـره بـسـهم مـهـد ثم
أعيـد احليوان إلى حظـيرته حيث هدأ.  وحتاول
الشـرطة وإدارة حديقـة احليوانـات معرفة كـيفية
ـنــطـقـة احملــمـيـة.  واشـارت دخـول الــقـرد إلى ا
هـيــئـة اإلسـعــاف في تـغـريــدة إلى أن احلـارسـة
الـتي تعـمل في احلـديـقـة مـنذ  19 عـامـاً  نُـقلت
ـســتــشــفى وهي في عــلى وجه الــســرعـة إلـى ا
حـالـة حـرجـة.  وافـادت حـديـقـة احلـيـوانـات بأن
حراسـاً تولوا تربية ماالبو منذ والدته وهو عادة

ن يقدمون له الرعاية. قريب 
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ما يوازي مساحة البرتغال.
وتـــشــكّـل هــذه احلـــرائق تــهـــديــدا
إضافيا للمناخ إذ إن اخلثّ يصدر

الغاز الكربوني عند احتراقه.
ويــؤكّـد غـريـغـوري كــوكـسـ إنـهـا

قنبلة مناخية.
وهـو يــعـتـبـر أنـنـا نـدور في حـلـقـة
ناخية تفاقم مـفرغة فاالختالالت ا
اجلـــــفــــاف وتــــزيــــد مـن احلــــرائق
اجلــوفـيـة مـا يـصـدر غـازات تـزيـد
بـــدورهـــا من حـــدّة االضــطـــرابــات

ناخية. ا
ويــلـخّص كــوكـسـ الــوضع قـائال
نـحن نـكافـح هنـا تـداعيـات الـتغـير

ناخي وأسبابه. ا
ـتخصص في وكـان موقع نيـتشر ا
هـذا الشأن قد دقّ قـبل مدّة ناقوس
اخلــطــر لإلنــذار من هــذه احلـرائق
ـنـاطق القـطبـية ـيـتة احلـيّة في ا ا
الـشـمـالـيـة أكـان في أمـيـركا أم في

روسيا.

وهــذا مـا حــصل بـالــفـعل الــصـيف
ـتطوّع ـاضي بحـسب ما يـؤكد ا ا
سـيـرغـي أكـوبوف ( 60عـامـا) الـذي
أتى لـلمرّة الـرابعة لـلمسـاعدة على

إخماد احلريق.
ويـروي هذا اخلبيـر القانوني كيف
رأى الــثـعــالب واألرانب تــهـرب من

ألسنة النار.
 WOšUM  WK³M

يــفـيـد عــلـمـاء عــدّة بـأن سـيــبـيـريـا
ـنـاطق األكـثر وأركـتـيـكـا هـمـا من ا
ــنــاخي. وفي عــرضـــة لــلــتــغــيـــر ا
الـسنوات األخيرة وسـجّلت فيهما
مـعدّالت حـرارة قياسـية وحرائق ال
ســابق لـهـا.وفي حــزيـران/يـونـيـو
ارتــــــفـــــعـت احلــــــرارة في بــــــلـــــدة
فـيرخويـانسك في القـطب الشمالي
إلى  38درجـة مـئـوية لـلـمرّة األولى
فـي الـتــاريخ. واجـتــاحت الـنــيـران
حــوالي تـســعـة ماليـ هــكـتـار من
الـغابـات الروسـية هـذه السـنة أي

شجر الصنوبر.
واخلـثّ وهــــو مــــادة أحــــفــــوريــــة
مـتأتيـة من التحـلّل البطيء لـلنبات
في بـيـئـة رطـبة يـنـحـسر هـنـا مـنذ
نـــحـــو خــمـس ســنـــوات بـــحــسب

. كوكس
ويـصمـد احلريق الكـامن على عمق
أكــــثــــر من مــــتـــر فـي وجه الــــبـــرد
الـقـارس لـشـتـاء سـيبـيـريـا نـتـيـحة
مـــوجــات اجلـــفــاف الــتـي تــضــرب
ــنــطـقــة بـوتــيــرة مـتــزايــدة. لـكن ا
اخلـثّ ال يـــحــــتــــرق من تــــلـــقــــائه
ــسـؤول عن واإلنــسـان هــو دومـا ا
. هـذه احلـرائق على قـول كوكـس
ويـكفي عدم إطفـاء سيجارة واحدة
كـما ينـبغي ليـشتعل لـهيب يـستمرّ

لسنوات في باطن األرض.
وبـعـد انـقضـاء الـشتـاء ومع حـلول
احلـــرّ تــــنـــبـــعث الــــنـــار من حتت
األرض وتــشـعـل األعـشــاب اجلـافـة

على السطح وتتمدّد في الغابة. 

{ شيبونوفو (روسيا)-(أ ف ب) –
يــــحـــرّك غــــريـــغــــوري كـــوكــــســـ
ـجــرفـته الـتـربـة الـسـاخـنـة الـتي
يـتصاعد منها الدخان في بقعة في
ســيـبـيــريـا ويـحــاول رجل اإلطـفـاء
الــــــروسي مـع مـــــجــــــمـــــوعــــــة من
ــتــطــوّعــ إخــمـاد حــريق هــائل ا
مــقــاوم لـلــشــتـاء فـي بـاطن األرض

ينذر فعال بـ قنبلة مناخية.
ويـقـول كـوكـس ( 40 عـامـا) الـذي
يـرأس قـسم مـكـافـحـة احلـرائق في
مـنـظمـة غريـنبـيس غـير احلـكومـية
هـي حرائـق جـوفـيـة حرائـق مـيـتة

حيّة.
وال بـدّ من الغور بـعيدا في مـحمية
سـوزونـسـكي الطـبـيـعيـة عـلى بـعد
 130كــــيــــلـــــومــــتــــرا من جــــنــــوب
نــوفــوسـيــبــيـرسك لــلــوصـول إلى
مــــــــوقـع احلــــــــريـق فـي أرض خثّ
شـاسـعـة يـغـطّـيـهـا نـبـات الـقـرّاص
والقنّب وحتيط بها غابة كثيفة من
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نحو  12مـطعما في طـنجة (شمال)
إثــر عـــمــلــيــات مــراقــبــة األربــعــاء

واخلميس.
وكـانت هذه العـمليـات قد بدأت في
الـــــدار الـــــبـــــيـــــضـــــاء عـــــلـى إثــــر
احــتــجـاجــات زبــائن مـطــاعم عــبـر
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي عـلى
ــهم  300 درهـم (نـــحــو 30 تـــغـــر
دوالر) لــعــدم وضـعــهم الــكـمــامـات
الــواقـيـة الـتي فُــرضّت إلـزامـيـا في
ـغرب منذ نيسان/أبريل للتصدي ا

لوباء كوفيد-19 .
وشـــدّد هـــؤالء عـــلـى أن الـــقـــانــون
ـطاعم من قـاهي وا يـعـفي زبـائن ا
وضـع الــكـــمــامـــات أثــنـــاء تــنــاول

الطعام أو الشراب.
وتــوالت مــذّاك عــمــلــيــات مــراقــبـة
ــطــاعم الــتي تــنــفـذهــا الــشــرطـة ا
صـالح الـصحـية في واجلـمـارك وا

دن. اإلدارة احمللية لعدد من ا

وهـي تــســتــهـــدف ضــبط اخلــمــور
سـتـوردة من ـزورة وكـذلك تـلـك ا ا
اخلـارج بشـكل غيـر قانـوني فضال

عن دَهم مستودعات سرية.
cO³M « —uÞ«d³ «

وأتـلـفت الـشـرطـة بـواسـطـة جـرافة
الــثالثـاء أكــثـر من  20ألـف قـنــيـنـة
خـمور منتهية الصالحية أو حتمل
مــلــصــقــات جــمــركــيــة مــزورة في
إحــدى ضــواحي الــدار الــبــيــضـاء
(غــرب) الـــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة
لـلـممـلكـة بـحضـور وسائل اإلعالم

احمللية.
ــاثــلــة أســفـرت وكــانت عــمــلــيـة 
عـشيـة ذلك عن إتالف نحو  60ألف

قـنــيـنـة مـنـتـهـيـة الـصالحـيـة أو 
تـــزويـــرهـــا ضـــبـــطت في مـــطـــاعم
ـدينة مـراكش (جنوب) الـعاصمة
الــســيــاحـيــة لــلــمـمــلــكــة بــحـسب
ـديرية الـعامة لألمن. بيـنما أغلق ا

ستائر حتجب نوافذها.
ــمــلــكــة مــزارع عـدة كــذلك تــضـم ا
لـلكـرمة تنـتج مالي قـناني النـبيذ
ســـنـــويـــا تُــخـــصص لـالســتـــهالك
احملـــلي أو الـــتــصـــديــر. وأطـــلــقت
وســائل اإلعالم احملـلــيـة عـلى هـذه
احلـمـلـة تسـمـيـة األيادي الـبـيـضاء
أو عـمـلـية بـاخـوس نـسـبة إلى إله
يثولـوجيا الـرومانية الـنبيـذ في ا

الـــغــالــبــيـــة الــعــظــمـى من ســكــان
ــمـلــكـة والـتـي يـنص دســتـورهـا ا
أيــــضـــا عـــلـى أن اإلسالم هـــو دين
الـدولـة. لـكن األمـر مـخـتـلـف تـمـاما
فـي الواقع إذ يتاح بـكل يسر شراء
مــشـــروبــات كــحــولــيــة من احملــال
الـتـجـاريـة أو احلصـول عـلـيـها في
ــطـاعم في مــخـتـلف احلــانـات أو ا
مـدن البالد وإن كـانت تـسدل عادة

{ الــــربـــاط-(أ ف ب)  –تــــخـــوض
ـغــربـيـة مــنـذ نــهـايـة الــسـلـطــات ا
آب/أغـسطس الفائت حملة واسعة
ــغــشــوشـة أو حملــاربــة اخلــمــور ا
ـنـتهـية الـصالحـية الـتي تـقدمـها ا
مـطاعم وحـانات في مـدن عدة وقد
أســـفـــرت عن تـــوقـــيف بـــعض أهمّ
طاعم. مروجيهاوإغالق عدد من ا
ونــفــذت الـســلـطــات في إطــار هـذه
احلـملة  417عـمليـة مراقبة مـباغتة
ـغـربيـة مـا ب دن ا في مـخـتـلف ا

22  31آب/أغـــــــــــــــــســــــــــــــــــطـس و
أيـلـول/سـبـتمـبـر مـكّنـت من ضبط
أكـثـر من  1,2مـلـيـون قـنيـنـة كـحول
وإغالق  87 مــطـعــمـاً وتــوقـيف 45
ديرية شـخصا بحسب ما أفادت ا
الـــعـــامـــة لـألمن الـــوطـــني وكـــالـــة

فرانس برس.
غـربي نظريا بيع ـنع القانون ا و
اخلـمور لـلمسـلمـ الذين يشـكلون

ساعدة { طوكيو-(أ ف ب)  –دعت احلكومة الـيابانية مواطنيـها اإلثن إلى طلب ا
ـثلـة حتظى بـشعـبيـة كبـيرة خالل عـند مـواجهـتهم صـعوبـات شخـصيـة عقـب وفاة 
نـهـايــة األسـبـوع في مـا بـدا واضــحـاً أنه انـتـحـار عــلى مـا أفـادت وسـائل اإلعالم
ـمـثـلـة يـوكـو تـاكـوشي ( 40عـامـاً) بـعـد مـوت عـدد آخـر من احملـلـيـة. وجـاءت وفــاة ا
شـاهيـر اليـابانيـ خالل األشهـر األخيرة جـرّاء انتـحارهم عـلى األرجح. وأظهرت ا
. سـتوى الوطـني العام شهـد ارتفاعاً اإلحـصاءات األخيـرة أن معدّل االنتـحار على ا
وقـال النـاطق بـاسم احلـكومـة كـاتـسونـوبـو كاتـو إن زيـادة في عـدد حاالت االنـتـحار
سجّلت منـذ تموز/يوليو الفائت مرجّحاً أن يكون تراجع التواصل ب الناس خالل

مرحلة احلجر الصحي سبباً في شعور البعض منهم بالوحدة. 
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